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POVZETEK 

Homoseksualnost, kot tabu tema, še vedno buri duhove v današnji razviti zahodni družbi. 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila zgodovino homoseksualnosti od 

stare Grčije do 20. stoletja. Posebno poglavje je namenjeno slovenski homoseksualni sceni 

in homoseksualnim organizacijam v Sloveniji in njihovemu delovanju. Teoretični modeli 

razvoja homoseksualne identitete, pomen in vloga razkritja le-te, služijo boljšemu 

razumevanju homoseksualnosti. Ker je diplomsko delo osredotočeno na homoseksualno 

manjšino v ekipnem športu (košarki), obravnavanje procesa socializacije, funkcije športa, 

enakopravnosti med spoloma oziroma njenega pomanjkanja zaradi bioloških in kulturnih 

razlik med spoloma in spoznavanje vrhunskega športa ter vsega, kar ta predstavlja, služi 

širšemu pogledu na športno udejstvovanje. Naslednje poglavje nadgradi razumevanje s 

spoznavanjem homoseksualnosti v športu skozi zgodovino in športom LGBT. Teoretični 

del se konča z razlago nekaterih najpomembnejših pojmov, kot sta homofobija in hetero-

normativnost. 

Istospolno usmerjeni športniki in športnice niso pogosto tema raziskovanja, zato sem se v 

diplomskem delu osredotočila na istospolno usmerjene košarkarice in žal le enega 

košarkarja. Zanimale so me njihove življenjske izkušnje povezane z drugačno spolno 

identiteto, tako v košarkarskem svetu, kot v ožjem družinskem in prijateljskem okolju. Z 

raziskavo sem želela ugotoviti, če so razkrili svojo homoseksualno identiteto v 

košarkarskem okolju, pa tudi v zasebnem življenju, komu so se najprej razkrili, kakšne so 

bile njihove izkušnje, zakaj so se odločili spregovoriti oziroma zakaj se niso odločili 

razkriti, ali so se počutili na kakršen koli način stigmatizirani zaradi homoseksualnosti in 

kaj menijo o toleranci v športu danes.  

Ključne besede: homoseksualnost, homoseksualna identiteta, razkritje, šport, spolne 

razlike, homofobija, hetero-normativnost 

 

 

 

 

  



SUMMARY 

Homosexuality  as a tabu subject still creates agitation in developed western society. In 

theoretical part of dissertation I presented history of homosexuality from old Greece to 20. 

century. Special chapter is intended to slovenian homosexual scene and to homosexual 

organizations in Slovenia and their activites in this field. Theoretical models of developing 

homosexual identity, the meaning and the role of coming out serve towards better 

understanding of homosexuality. Because this dissertation is focused on homosexual 

minority in team sports (basketball), dealing with socializational process, sport function, 

gender equality or better the lack of it because of biological and cultural gender differences 

and knowing professional sport and everything around it, helps us to win better perspective 

regarding sports. Next chapter upgrades our unerstanding with closer knowing of 

homosexuality in sports through history and LGBT sports. Theoretical part closes with 

explanation of important concepts such as homophobia and heteronormativity.  

Homosexual athletes are not very often subject of research, therefore I focused in this 

dissertation on homosexual basketball female players and unfortunately only one male 

player. I was interested in their life experiences related to different sexual identity in both 

of their worlds, in basketball community and in closer family and friends relationships. 

With this research I wanted to find out if they comed out of the closet in basketball teams 

and also in private life, to whom they reveal first, what were their experiences, why they 

decided to speak out or why the didnt decide to come out, did they feel any type of 

stigmatisation due to homosexuality and what is their personal opinion about tolerance in 

sports today. 

Key words: homosexuality, homosexual identity, coming out of the closet, sports, gender 

issues, homophobia, heteronormativity 

 

 

 

 

 

  



PREDGOVOR 

Moja velika želja pri izbiri teme diplomske naloge je bila povezati šport s socialno 

pedagogiko. Kot profesionalna igralka košarke, ki je iz hobija postala moj poklic, ki ga 

opravljam že vrsto let, sem se s homoseksualno usmerjenimi osebami srečala ravno pri 

igranju košarke. Imela sem možnost od blizu spoznati njihove težave, občutke sramu, 

skrivanja, kar pa se je skozi leta v veliki meri spremenilo na bolje. Predvsem v tujini, 

Španiji in Franciji, kjer sem igrala v svoji profesionalni karieri, so ti odnosi veliko bolj 

odprti in sprejeti, čeprav je ravno zaradi te odprtosti med ženskami v košarkarskih ekipah 

ogromno stereotipov, da so verjetno vse lezbijke ali vsaj večina košarkaric. S podobnimi 

težavami se srečujejo tudi rokometašice, nogometašice in vse druge, ki se lotijo 

tradicionalno moških športov. 

Za realizacijo te teme sem se dokončno odločila, ko sem na lastni koži občutila bolečino, 

ob spoznanju istospolne usmerjenosti ljubljene osebe, ki je imela zaradi skrivanja in 

pretvarjanja mnogo psihičnih težav. Bila sem predvsem jezna in razočarana nad okolico in 

družbo v kateri živimo, ki pravzaprav v največji meri povzroča in proizvaja status quo. 

Naša heteroseksualna družba, heteroseksualnost sprejema in jo razume kot edino pravilno 

in mogočo seksualnost. Homoseksualnost je razumljena kot deviantna in odvratna. Med 

odpadnike pa ravno tako sodijo samske osebe, s katerimi je verjetno nekaj narobe, da 

nimajo partnerjev, ženske, ki si ne želijo otrok, osebe, ki si želijo drugačnih spolnih praks 

itd. Skratka vse, kar se ne prilagodi obstoječemu sistemu, je označeno kot pokvarjeno, 

drugorazredno, promiskuitetno in marginalno. 

Temu načinu razmišljanja se želim upreti in zdi se mi izjemno pomembno načenjati 

tovrstne teme, se pogovarjati, razmišljati, deliti svoje izkušnje in tako zmanjšati 

tabuiziranost in vzgajati družbo v duhu odprtosti, sprejetosti in multiseksualnosti, ki je tako 

kot multikulturalizem lahko razumljena kot sodoben pojem zahtev ljudi, ki se razlikujejo 

od modela večine, da se upošteva njihov način življenja. Ljudje smo socialna bitja in za 

delovanje potrebujemo drug drugega, problem nastane, ko nas norme in pravila omejujejo 

pri sprejemanju samega sebe, svoje drugačnosti, kar posledično prinaša takšne in drugačne 

psihične težave, zatrtost, nezmožnost vzpostavljanja zdravih in kakovostnih odnosov in 

ogromno »kolateralne« škode v obliki porušenih partnerskih in družinskih odnosov in 

  



trpljenja heteroseksualnih oseb, ki so bile v razmerju z istospolno usmerjenimi osebami, 

njihove spolne usmerjenosti pa niso poznali.  

Najpomembnejše dejstvo, na katerega prevečkrat pozabljamo, je mnenje ene izmed mojih 

nekdanjih soigralk in dobre prijateljice: »Ni pomembno koga ljubiš, fanta ali punco, 

pomembno je ljubiti.« Naj s to mislijo končam predgovor in dam besedo diplomski nalogi 

z naslovom Homoseksualnost v športu. 
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1 TEORETIČNI UVOD 
 

1.1 Uvod 
 

Spolna identiteta posameznika je intimna, osebna in zasebna. Človeka zaznamuje in določa 

tako kot prostor, kjer se rodi, okolje v katerem odrašča, kultura, s katero se sooča, in družba, 

ki ga obdaja. Družba je celica, ki deluje po svojih lastnih pravilih. Posamezniki se ji morajo 

podrediti in sprejeti njen način igre, če želijo biti sprejeti in v njej kolikor toliko uspešno 

delovati. 

Današnja družba je heteroseksualna in kot taka sprejema za normalne le heteroseksualne 

odnose. Kaj se zgodi, ko nekdo izstopi iz tako imenovane normalnosti, ki jo tako radi 

omenjamo in poudarjamo? S čim se sooča nekdo, ki ne čuti in ne razmišlja tako kot večina 

okoli njega? S kakšnimi problemi in težavami se lahko sreča v svoji družini, med vrstniki, v 

izobraževalnem sistemu in kasneje v širšem okolju? 

Švab in Kuhar (2005: 7-14) izpostavljata tri tematike, s katerimi se soočajo geji in lezbijke v 

vsakdanjem življenju in ki jih tudi sama vidim kot pomembne pri širšem razumevanju teme, 

predstavljene v tej diplomski nalogi. Govorita o neskončni samoumevnosti 

heteroseksualnosti, socialni nevidnosti in v zasebnost pahnjeni homoseksualnosti in nasilju. 

Heteroseksualna normativnost je vsakodnevno dejstvo, ki pa se kljub lastni oznaki o 

samoumevnosti in normalnosti, paradoksalno reproducira z represijo in nasiljem. Potisk v 

zasebnost je izraz hierarhije moči, ki je še vedno prisotna v liberalnih in svobodomiselnih 

družbah. Če se skrivaš, je v redu, če se odločiš za »izzivanje«, bodi pripravljen na posledice. 

Nasilje je ravno tako prisotno v vsakdanjem življenju gejev in lezbijk. Dejstvo je, da se ne 

izraža le v psihičnem in fizičnem nasilju, temveč tudi kot stalen strah pred nasiljem. Drugi 

problem pa je nasilje, ki si ga geji in lezbijke naložijo sami. 

V teoretičnem delu diplomskega dela se ukvarjam z spoznavanjem homoseksualnosti skozi 

zgodovino, z razvojem slovenske homoseksualne scene in z predstavitvijo društev in pobud, 

ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko. Nadaljnje pišem o tem, kako se oblikuje 

homoseksualna identiteta, kaj privede do njenega razkritja. V teoriji športa se ukvarjam z 

procesom socializacije in s funkcijo športa, z razlikami med moškim in ženskim športom, z 

enakopravnostjo spolov v športu in z vrhunskim športom. Poglavje homoseksualnost v športu 
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obsega zgodovino istospolno usmerjenih športnikov in športnic, posvetim se istospolno 

usmerjenim športnicam in predstavim šport LGBT. Teoretični del končam z razložitvijo 

pojmov homofobija in heteroseksizem, del pa namenim tudi homofobiji v športu.  

Cilj empiričnega dela je spoznati homoseksualno usmerjene, še aktivne ali že upokojene, 

košarkarje in košarkarice iz različnih držav in izvedeti, kako se soočajo/so se soočali s svojo  

drugačno spolno usmerjenostjo v klubih, pa tudi v družini in v ožjem socialnem okolju. 

Zanima me, ali se razkrijejo, in če se, komu se zaupajo. Zakaj se odločijo za razkritje oziroma 

za ostajanje v »klozetu«. In pa ali imajo/so imeli izkušnje s homofobičnostjo in diskriminacijo 

zaradi svoje spolne usmerjenosti v svoji profesionalni košarkarski karieri, družini ali ožjem 

socialnem krogu.  

 

1.2  Zgodovinski pregled odnosov do homoseksualnosti 
 

Raziskovanje odnosa do homoseksualnosti v zgodovini, v prvi vrsti ovira terminološki 

problem, saj termin homoseksualnosti ne obstaja pred koncem 19. stoletja, ko ga sestavi 

madžarski zdravnik Karoly Maria Benkert. »Narava je v svoji neomajni muhavosti ob rojstvu 

določenim moškim in ženskam dala homoseksualni nagon kot dodatek k normalnemu, 

seksualnemu nagonu v moških in ženskah in jih tako postavila v seksualno suženjstvo. To jim 

fiziološko in psihološko onemogoča – tudi z najboljšimi nameni – normalno erekcijo. Ta 

impulz vnaprej povzroča stud nad nasprotnim spolom, žrtve te strasti pa so nezmožne zatreti 

občutja, ki jih v njih zbuja posameznik istega spola« (Bullough, 1979: 7, v Kuhar, 2001: 55).  

 

Medtem ko je bila moška homoseksualnost navadno preganjana, je lezbištvo pogosto ostajalo 

nekaznovano zaradi dvojnih meril in androcentrične kulture. Šele ekonomsko osvobajanje v 

19. stoletju jim je omogočilo spolno osvobajanje (prav tam: 10-11). 

 

Srednji vek razume homoseksualnost kot grešnost, herezijo in pečanje s hudičem, v 18. 

stoletju postane družbeni zločin, v 19. stoletju se prelevi v duševno bolezen, v 20. stoletju pa 

se kljub večji stopnji tolerance v času nacizma prekroji v stigmo rožnatega trikotnika, ki 

posledično pripelje do množičnega iztrebljanja in preganjanja homoseksualcev (Kuhar, 2001: 

10). 
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1.2.1 Stara Grčija 
 

V stari Grčiji je edina oblika homoseksualnega erosa, ki ga dovoljujejo tako zakoni, kot javno 

mnenje, ljubezen do dečkov. Ta se odvija med eromenom-mlajšim dečkom, ki je pasivni, v 

spolnosti penetrirani akter, ter erastom-starejši svobodni moški, ki je aktiven in tisti, ki 

penetrira. Erast je bil hkrati tudi dečkov učitelj in varuh. Erast in eronomen sta torej drug v 

drugem našla nekaj, česar nista našla v heteroseksualnih razmerjih. Šlo je za neke vrste 

idealizirani odnos, ki je na homoseksualni eros gledal kot na povezavo vzgojnega in spolnega 

razmerja. Od erasta so pričakovali, da si bo eromenovo ljubezen pridobil s svojim zgledom, 

potrpežljivostjo, vdanostjo in spretnostjo, ki jo bo pokazal pri njegovem vzgajanju 

(Dover,1995: 241-244). 

 

Grki menijo, da moški ne potrebuje druge narave, da bi ljubil druge moške, le uživanje v 

homoseksualnem odnosu mora biti podrejeno določenim moralnim zakonom, ki se razlikujejo 

od heteroseksualnega razmerja. Moški mora pokazati ljubezen in strast, ki ju čuti do dečka, 

hkrati pa ju mora brzdati. Deček na drugi strani ne sme prehitro podleči čarom odraslega 

moškega, ne sme dovoliti, da mu dvori več moških, njegova naklonjenost do moškega pa ne 

sme temeljiti na koristoljubju. Za razliko zakonske zveze z žensko, kjer je njen gospodar, je 

odnos med njim in dečkom svoboden, moški mora upoštevati dečkovo strinjanje z zvezo in 

njegovo pravico de zavrnitve. Pomembno točko predstavlja prehod med otroštvom in 

odraslostjo, saj je sprejemljiva pasivna vloga nekje do 18. leta, po 25. letu pa mora moški 

prevzeti aktivno vlogo in si tudi ustvariti družino. Ni namreč družbeno sprejemljivo, če ostane 

zgolj v vlogi erasta (Kuhar, 2001: 17-19). 

 

Kakorkoli že, Grki niso ločevali med heteroseksualno in homoseksualno spolnostjo. Obstajala 

je le seksualnost in hrepenenje po tistih, ki so bili lepi, ne glede na spol. Zato Foucault (1988: 

183, po Kuhar, 2001: 16) ugotavlja, da je bolje kot o grški homoseksualnosti govoriti o grški 

biseksualnosti, če z njo razumemo svobodo izbora med dvema poloma. Menjavanje različnih 

spolnih praks in odzivanje na erotične dražljaje tako nasprotnega kot istega spola ni pomenilo 

nikakršnih problemov za posameznika ali za starogrško družbo.  

 

Ženska istospolna usmerjenost je bila v primerjavi z moško močno stigmatizirana, kar 

dokazuje že maloštevilnost virov. Po Dover (1995: 210) so v Šparti obstajale ženske dobrega 
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slovesa, ki so bile zaljubljene v dekleta, kar pomeni, da so poznali žensko razmerje, podobno 

oziroma enako razmerju me erastom in eromenom moškega spola.  

 

Najmočnejši izraz ženskega homoseksualnega čutenja v grški literaturi, je prisoten v poeziji 

Sapfe, najslavnejše grške pesnice z otoka Lesbos z začetka 6. stoletja. Kaže pa se tudi v 

»pesmih za zbore devic«, ki so jih napisali pesniki, izvajali pa so jih na različnih festivalih v 

številnih delih grškega sveta. In ravno razmerja med članicami zbora ali razmerje med 

učenkami in učiteljico glasbe oziroma pesništva, so predstavljala odkrito subkulturo, v katerih 

je ženskam njihov lastni spol nudil tisto, česar zaradi segregacije in monogamije niso dobile 

od moških (Dover, 1995: 207-222).  

1.2.2 Rimljani 
 

Rimljani so prevzeli grško kulturno izročilo, tako tudi istospolna razmerja med moškimi, ki so 

v skladu z zakonom dokler ima moški aktivno vlogo, ki je odraz brezpogojne svobode, 

medtem ko je odnos med dvema ženskama veljal za protinaravni, saj pri »homoseksualnem 

odnosu ženska nujno prevzema aktivno vlogo, s čimer posnema tisto, kar ji, kakor tudi sicer v 

življenju, ni dovoljeno – moški spol« (Greif 1995, v Lukšič, 1995: 96). 

 

Po Boswellu (2005: 87) je pri Rimljanih obstajal močan predsodek do pasivnega spolnega 

vedenja pri odraslih moških, ki se je povezoval z politično nemočjo, kar pomeni, da so to 

vlogo največkrat prevzeli dečki, sužnji in ženske, torej skupine, ki so že bile depriviligirane in 

izključene iz strukture moči. Odrasel moški, ki je prostovoljno sprejel pasivno spolno vlogo, 

svojega družbenega položaja ni izgubil, je pa izzval prezir in zaničevanje.  

 

Boswell (2005: 100) pravi, da se je »rimska družba od narodov, ki so izrasli iz nje, izrazito 

razlikovala po tem, da nobeden od rimskih zakonov, prepovedi ali tabujev, ki so urejali 

vprašanja ljubezni in spolnosti, ni bil namenjen kaznovanju gejev ali lezbijk in njihove 

seksualnosti; nestrpnost do njih je bila tako redka, da je bila v velikih urbanih središčih 

brezpredmetna.« Nam bi morala torej rimska kultura služiti za zgled? 

 

 

 

 - 13 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

1.2.3 Srednji vek 
 

Srednjeveška Evropa je s cerkveno in državno avtokracijo pomembno vplivala na prekinitev z 

antično seksualno tradicijo. Biseksualnost ni več tolerirana. Človeška seksualnost postane 

sveta in kot taka je omejena le na zakonsko zvezo, pa še to samo v obliki vaginalne 

penetracije v misijonarskem položaju. Vse ostale oblike seksualnega izražanja postanejo v 

očeh cerkve smrtni greh, z izjemo ženske prostitucije, ki jo cerkev tolerira ravno s tem, da jo 

ignorira (Kuhar, 2001: 37-38). Katoliško krščanstvo deseksualizira homoseksualnost in jo 

vzdržuje naprej v podobi moške družbe, ki zaničuje ženske. Moški naj bi namreč po svoji 

naravi stremel k združitvi z žensko in ona z moškim. Žena je možu dana za rojevanje otrok in 

mu je podrejena, saj je nastala iz njegovega rebra.  

 

Ne gre pa spregledati špansko-muslimanske družbe, ki je združevala sproščeno seksualnost 

Rima z grškim stremljenjem po strastni idealizaciji čustvenih odnosov. Večina muslimanskih 

kultur je homoseksualnost obravnavala nevtralno ali celo z občudovanjem. Pozno enajsto in 

dvanajsto stoletje sta bili obdobje odprtosti in strpnosti evropske družbe za nove načine 

razmišljanja in delovanja. Razcvetela se je gejevska in lezbična subkultura, z razvito 

literaturo, slengom in umetniškimi konvencijami. Geji in lezbijke so bili v večjem delu 

Evrope ugledni in spoštovani člani družbe. Homoseksualne strasti so postale predmet javnih 

razprav in slavili so jih tako v duhovnem kot čutnem kontekstu (Boswell, 2005: 206-344). 

 

V 14. stoletju so homoseksualnost povezovali tudi s herezijo, z grešnim čarovništvom, 

demonizmom in oderuštvom in veliko homoseksualcev je končalo na grmadi. Lahko bi rekli, 

da je homoseksualnost že takrat prevzela vlogo grešnega kozla in je bila najprimernejša 

skupina za obtoževanje ter posledično uničenje sovražnika (Kuhar, 2001: 39-40). 

 

Svetla točka je obdobje renesanse v 15. stoletju, ko so ponovno obujene ideje klasične Grčije 

in z njimi pozitiven odnos do biseksualnosti, ki ga zdaj ne more obsojati niti cerkev, saj je 

nemogoče združiti njeno pridiganje o grešnosti in sodomiji s prakso nekaterih svojih 

duhovnikov in celo papežev, ki so izrazito dekadentni (Kuhar, 2001: 40). 
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1.2.4 Devetnajsto stoletje  
 

Razsvetljenstvo 18. stoletja osvobodi seksualnost živih bitij bibličnih tekstov. Človek je sedaj 

tabula rasa, gonilna sila pa težnja k užitku in izogibanje bolečini. Istospolna ljubezen pa je še 

vedno razumljena kot greh in prestopek, čeprav se v bran teh odnosov postavijo nekateri 

intelektualci. Jeremy Bentham meni, da je seks legitimno zadovoljstvo in da ni nujno, da je 

njegov edini namen prokreacija. Trdi, da različne oblike spolne aktivnosti niso protinaravne, 

razlika je le v tem, ali sovpadajo z obstoječimi družbenimi normami ali ne. Meni, da prepoved 

sodomije spodbuja le ekskluziven heteroseksualen okus in prispeva k rasti podzemne 

homoseksualne identitete (Kuhar, 2001: 51-52).  

 

Lezbištvo še vedno ostajalo nevidno. Viktorijanski pogled na žensko spolno identiteto je bil 

aseksualen in tudi misel, da bi ženske občevale brez moških je bila preveč neverjetna, da bi ji 

posvečali pozornost. Prevladovala je misel, da je lezbištvo poslednje zatočišče za tiste ženske, 

ki si niso našle moža, ali da gre le za prehodno fazo (Pirnar, 2006: 37-38). Dovoljena in 

družbeno priznana razmerja so bila le romantična prijateljstva med ženskami, kjer je šlo 

predvsem za ljubezensko dopisovanje in sanjarjenje in kot tako ni pomenilo nobene 

nevarnosti za moškega. Faderman (2002: 103-117) meni, da razcvet tovrstnih prijateljstev 

lahko razložimo tudi z nezaupanjem do moških, vzgojo moških in žensk, usmerjeno v 

nasprotne cilje, homosocialno okolje, ter sklepanje zakonskih zvez med tako rekoč tujci. 

Najpomembnejše dejstvo pa je, da družba romantične ljubezni ni stigmatizirala, kar pomeni, 

da so ženske lahko razvijale čustva, ki niso sledila predpisanim vlogam, temveč so se 

razvijala iz vzajemnega občudovanja, spoštovanja, skupnih zanimanj in spodbud po polnem 

življenju.  

 

Mnogo resnejši problem so predstavljale transvestitke, ženske, ki so se zapletle v lezbični 

seks, hkrati pa so zavrnile druge elemente ženske vloge. Na nek način sodijo med prve 

feministke. Vlogo žensk so videle kot omejeno in dolgočasno in edini način, s katerim so 

dosegle vsaj nekaj avtonomnosti, je bilo sprejetje moške vloge. Le s prepričljivim moškim 

videzom so lahko dosegle prednosti, ki so bile odprte moškim istega stanu. Ena izmed najbolj 

znanih transvestitk je bila švedska kraljica Kristina, ki pa je bila zaradi svojega stanu 

označena le za ekscentrično (prav tam: 53-70). 
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Ljubezen med ženskami je v poznem 19. stoletju prevzela nove oblike. Začelo se je 

izoblikovati feministično gibanje, odprli so se novi poklici, ki so ženski prinesli ekonomsko 

neodvisnost, izoblikovale so se podporne skupine, ki so jim dajale varnost in občutek 

pripadnosti. Za opis dolgotrajnega monogamnega razmerja med neporočenima ženskama se je 

v Novi Angliji uporabljal izraz »bostonska poroka.« Vsi ti dejavniki pa so zanetili val 

protifeminizma – ženska, ki si želi neodvisnosti, ni prava ženska – seksološke teorije, poezija 

in proza predvsem francoskih avtorjev so bili razlog, da je bilo naenkrat romantično 

prijateljstvo predstavljeno v asocialni luči. Richard von Krafft-Ebing in Havelock Ellis sta 

bila dva izmed vplivnih seksologov, ki sta na ljubezen med ženskami vrgla temno luč. Prvi je 

v svojem delu trdil, da je lezbištvo posledica »možganskih anomalij«, znak »podedovanega 

bolezenskega stanja osrednjega živčnega sistema« ter »funkcionalni znak degeneracije« 

(Faderman, 2002: 205-292). 

 

V 20. stoletju, nadaljuje Faderman (prav tam: 349-372), je bila seksualna želja izenačena, 

morda prvič v zgodovini, s pravo ljubeznijo. Kar pomeni, da so postala romantična 

prijateljstva – za katera so domnevali, da so aseksualna, glede na to, da ženskam ni bila dana 

seksualna svoboda – stvar preteklosti. Kajti ljubezen sedaj nujno pomeni tudi seksualnost, ki 

med ženskami pomeni lezbijko, lezbijka pa pomeni bolezen. Homoseksualnost je bila namreč 

šele leta 1973, po zaslugi resolucije Ameriške psihiatrične zveze, izbrisana s seznama 

duševnih bolezni. 

 

Neodvisnost in avtonomnost žensk pa sta prinesli tudi večje udejstvovanje žensk znotraj 

kapitalistične proizvodnje. Tudi družina, kot jedro heteroseksualne družbe, je predstavljala 

področje, kjer so se ženske, če so hotele svojo pravo spolno naravo zaživeti, morale upreti. 

Toda prvo gibanje je bil bolj boj za družbene reforme; od enakopravnosti, obiskovanja 

univerz do izboljšanja razmer za revne matere samohranilke.  

 

Engels je rekel, da bo »osvoboditev ženske mogoča šele tedaj, kadar bo lahko ženska 

sodelovala pri produkciji v velikem družbenem merilu in kadar jo bo zaposlovalo domače 

delo samo še v neznatni meri. To pa bo mogoče šele z moderno, veliko industrijo, ki ne samo 

da žensko delo v velikem merilu dopušča, ampak ga tako rekoč zahteva« (Beauvoir, 200: 

172). 
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1.2.5 Druga svetovna vojna in obdobje nacizma 
 

Z obema svetovnima vojnama homoseksualnost pridobi še posebno negativen pomen, ki je 

imel politične razsežnosti. Pomenil je nezvestobo državi, državljansko nepokorščino in 

dejanje izdajstva. Homoseksualni so bili mnogokrat obtoženi simpatiziranja s komunizmom. 

 

Pirnar (2006: 67-68) trdi, da je obdobje nacizma homoseksualnosti namenilo še posebno 

pozornost. Popolnoma moška organizacija, ki je temeljila na disciplini, hierarhiji in 

samodisciplini, je moškega poveličevala kot steber družbe, kjer za ženske, njihova telesa in 

seksualnost ni bilo prostora. Prva ljubezen vojakov je bila domovina in ne ženska. Tudi 

odnosi v družini so hladni in odtujeni. Še posebej izstopa lepa in gospodovalna mati, ki ne zna 

nuditi ljubezni in topline. Camillle Paglia (Lukšič, 1995: 103-104) prepoznava v 

homoseksualnosti »obrat od matere in heroični upor zoper njeno vsemogočnost.« 

 

Usoda kaznjencev označenih z rožnatim trikotnikom je bila ena najgrozljivejših v 

koncentracijskih taboriščih. Ločevali so jih v posebne barake in jih silili k težaškemu delu, 

nad njimi pa so izvajali tudi medicinske poskuse, tako da so jih kastrirali in vbrizgavali veliko 

količino moških hormonov (Pirnar, 2006: 71-80). 

 

Nacisti so lezbištvo pogosto ignorirali, saj so menili, da so lezbijke hkrati tudi 

heteroseksualne in tako prispevajo k nataliteti. Nacistične oblasti so jih sicer preganjale in tudi 

v taboriščih so nosile rožnate trikotnike z črko L (Lesbe) ali LL (Lesbische Liebe) (Kuhar 

2006: 67). 

 

Najstarejšo skupino, ki postavi okvir liberalnega razumevanja homoseksualnosti in omenja 

tudi že pravice homoseksualcev, leta 1897 v Berlinu ustanovi Magnus Hirschfeld (Kuhar 

2001: 61-62). 

1.2.6 Dvajseto stoletje  
 

Osrednji prispevek 20. stoletja pri razreševanju vprašanja vzrokov za homoseksualnost 

moramo pripisati psihoanalizi in predvsem Freudu, ki trdi, da se vsak rodi z biseksualno 

dispozicijo, spolna usmerjenost pa je pogojena z zunanjimi vplivi. Homoseksualne osebe 

imenuje kontraseksualne ali invertirane osebe, loči pa med absolutno invertiranimi, katerih 

spolni objekt je izključno oseba istega spola, amfigeno invertiranimi, katerih spolni objekt je 
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lahko tudi oseba nasprotnega spola, in priložnostno invertiranimi, katerih spolni objekt je 

oseba istega spola, a le v okoliščinah, ko osebe nasprotnega spola niso dosegljive. Poudarja, 

da invertiranci niso degenerirane osebnosti, saj se inverzija pojavlja pri ljudeh, ki ne kažejo 

»nobenih drugih hudih odklonov od norme« in tudi njihova zmogljivost ni motena, saj se 

nekateri odlikujejo »celo po posebno visokem intelektualnem razvoju in etični kulturi«  

(Freud, 1995: 17-51, v Kuhar, 2001: 69). 

 

Pomembno prelomnico je povzročila tudi raziskava Alfreda Kinseya, ki je potrdil tezo o 

obstoju spolnega kontinuuma, od izključno homoseksualnega do izključno heteroseksualnega, 

in ugotovitev, da se večina ljudi nahaja nekje med obema skrajnostnima. 

 

Pozna 60. leta s študentskimi upori, ameriško jezo glede vietnamske vojne, praško pomladjo 

in gibanjem hipijev prinesejo nov, svež val. Dogodek, ki je razkril homoseksualce kot 

prisotno družbeno skupino je bil stonewallski upor leta 1969 v Greenwich villageu pred 

gostiščem Stonewall Inn in je pomenil prelomnico v zgodovini zatiranja homoseksualcev in 

začetek modernega gibanja za pravice in svoboščine lezbijk in gejev. Leto kasneje v Londonu 

ustanovijo The Gay Liberation Front (GLF), kot odgovor na ameriško gejevsko osvobodilno 

gibanje in na upor v Stonewallu, z zahtevami po dekriminalizaciji homoseksualnosti in 

prekinitvi zatiranja. Menijo, da je potrebno redefinirati spolne vloge v družini, ki temeljijo na 

moški dominantnosti in postranski vlogi ženske in otrok. Ena izmed glavnih nalog je 

redefinicija istospolne ljubezni in spodbujanje mišljenja, da je tovrstna ljubezen naravna in 

zdrava (Kuhar, 2001: 73-75). 

 

Leta 1971 so v New Yorku in Los Angelesu ob prvi obletnici upora organizirali Gay Pride 

March (pohod gejevskega in lezbičnega ponosa), ki so ga vsako leto prirejali v vse več 

mestih. V Ljubljani prvič leta 2001. Vzponu gibanja za gejevsko in lezbično osvoboditev se je 

pridružilo tudi feministično gibanje, s katerim sta nastopila proti moškemu 

heteroseksualnemu zatiranju (prav tam: 77-78). 

 

Obdobje, ki močno prizadene homoseksualno populacijo, je obdobje aidsa, ki ga 

konzervativna heteroseksualna oblast pojmuje kot kazen za sodomijo in izprijene, bolezenske 

odnose, čeprav so raziskave dokazale, da HIV napada tudi tiste, ki niso homoseksualni 

(Pirnar, 2006: 91-92). Epidemija tako spodbudi vse večjo homofobičnost v družbi, med 
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homoseksualci pa se razvija občutek solidarnosti, potreba po preživetju in zmaga nad 

indiferentno, okostnelo heteroseksualno družbo. 

 

Pirnar (2006: 43) pravi, da ženske, ki so odraščale v 20. stoletju »niso hotele le moških 

poklicev, ampak tudi dostop do širšega, samo moškim dostopnega sveta neskončnih možnosti 

uveljavljanja. Sprejele so nov, osvobodilen razvoj in vanj vstopale previdno – ali pa naivno 

navdušeno. Popivale so, kadile, zavračale tradicionalno žensko oblačenje in živele kot 

izgnanke. Njihov način obnašanja in oblačenja je bil podoben moškemu in v očeh javnosti so 

kmalu postale možače sumljivega slovesa, tako imenovane moške lezbijke«.  

 

S seksualno revolucijo v 60-ih letih in z drugim valom feminizma se odpre vprašanje 

družbeno-političnega pomena biti feministka in biti lezbijka. Po Faderman (2002: 466-470) so 

namreč feministke z izzivanjem patriarhalne kulture rušile tudi tabuje o ljubezni med 

ženskami. Dvomile so v obstoječi družbeni red, ki je iz njih ustvaril drugi spol, označile so se 

za lezbične feministke, ki lezbištvo – hote ali nehote – dojemajo kot politično dejanje, 

zavrnitev moške podobe ženskosti oziroma moške nadvlade. Lezbični feminizem poleg 

osebne izbire, ki se tiče življenjskega stila, vidijo tudi kot politično izbiro, saj izziva seksisem 

in heteroseksizem. »Je edina možna izbira mnogim ženskam, ki so prepričane, da je osebno 

politično, da je nemogoče zavrniti moško nadvlado prek abstrakcij ter hkrati vstopiti v 

heteroseksualni odnos, kjer je ženska običajno podrejena« (prav tam: 468).   
 

1.3 Slovenska homoseksualna scena 
 

Podrobnejši pogled na slovensko homoseksualno sceno nam odstre dokaj razgibano podtalno 

življenje homoseksualne manjšine, ki si je skozi čas izborila svoj prostor pod soncem. Danes 

v Sloveniji obstaja veliko organizacij, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko, hkrati pa so 

vedno znova v pogonu različni projekti, kar nam daje jasno vedeti, da obstaja zanimanje, 

povpraševanje in želja vseh aktivnih v tovrstnih dejavnostih po izobraževanju slovenske 

populacije o strpnosti in odprtosti z namenom, da homofobija, stigmatiziranost in 

diskriminacija zaradi drugačne spolne usmerjenosti dokončno utonejo v pozabo. 

 

Kuhar (2001: 86-110) pravi, da o gejevski in lezbični subkulturi do osemdesetih let ni veliko 

podatkov. Prvi oglasi, preko katerih so moški iskali »prijatelje« se pojavijo v šestdesetih letih 
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v Nedeljskem dnevniku in Anteni. Mesta, kjer so se srečevali, so bili po navadi prostori, kjer 

so se zadrževali intelektualci in umetniki (kavarna Union, Opera bar v Ljubljani). Po koncu te 

dobe je bila gejevska scena umaknjena v parke, železniško postajo, javna stranišča in 

podobno. Lezbijke pa se večinoma spoznavajo med seboj le preko malih oglasov. 

 

V devetdesetih letih se organizira Gay disko, najprej v Mladinskem centru Zgornja Šiška, 

kasneje na Kersnikovi 4. Tam se sobotni večeri preimenujejo v Magnus gay club. Nekaj časa 

potekajo gejevski večeri v prostorih gostilne Pri Amerikancu, v gostišču Stara cerkev in v 

gostilni Pri Žagarju, ki pa so propadli tako zaradi komercialnih kot homofobičnih vzrokov. 

Gejevski disko ponovno oživi leta 1989 kot Roza disko v klubskem prostoru K4, s katerim 

upravlja Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (prav tam). 

 

Po Kuhar (prav tam), leta 1976 v skupščini Socialistične republike Slovenije, potrdijo novi 

kazenski zakonik, po katerem homoseksualnost ni več kaznivo dejanje. Dekriminalizacijo 

doživijo tudi sosednja Hrvaška, Vojvodina in Črna Gora, medtem ko v Srbiji in na Kosovu 

homoseksualnost ostaja kaznivo dejanje vse do leta 1994. Leta 1997 jo iz kazenskega 

zakonika črtajo v Makedoniji, leta 1998 v Bosni in Hercegovini, medtem ko se v Republiki 

Srbski homoseksualnost smatra kot kriminalno dejanje vse do leta 2001. 

 

Po Pirnar (2001: 103-113) je prva značilnost Slovenije kot vzhodnoevropske države 

zapoznelo organiziranje v primerjavi z zahodnimi državami. V Ljubljani je v okviru 

Študentskega kulturnega centra (Škuc), na pobudo mladih intelektualcev, leta 1984 nastal 

Magnus – kulturna organizacija za socializacijo homoseksualnosti, kar pomeni, da se je 

organizirana homoseksualna scena razvijala predvsem v slovenski prestolnici. Na začetku je 

bila tesno povezana z alternativno sceno, ki je skušala aktivno posegati v politične in 

družbene razmere takratne Jugoslavije. Organiziran je bil teden gejevskega in lezbičnega 

filma, ki še danes predstavlja enega osrednjih kulturnih dogodkov gejevske in lezbične scene. 

Leta 1988 je bila v okviru feministične skupine Lilit, ustanovljena lezbična Sekcija LL. 

Kasneje se je izkazalo, da je slovenska homoseksualna subkultura dokaj pasivna, da pa je 

zmožna uspešnega in aktivnega sodelovanja s tiskanimi mediji. V okviru homoseksualnih 

organizacij so izhajale revije, kot sta lezbični Pandora in današnji Lesbo, pod okriljem Roza 

kluba je med leti 1990 in 1997 izhajal Revolver, tako z lezbično kot gejevsko tematiko, in še 

nekatere druge revije. Hkrati pa se je publicistična dejavnost usmerila tudi v založništvo, 
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katerega produkt sta dejavni zbirki Lambda, v okviru Škuca, in zbirka Vizibilija, v okviru 

Sekcije LL.  

 

Zbirka Vizibilija izdaja knjige z izrecno lezbično tematiko, leposlovje in eseje ter znanstveno-

teoretske tekste o seksualnosti, seksualni politiki v zgodovinskih obdobjih, queer teoriji in 

podobno. Zbirka Lambda pa izdaja knjige z gejevsko in lezbično tematiko. Omeniti je 

potrebno tudi revijo Lesbo, ki je politična, socialna in kulturna revija, naslednica Lesbozine in 

biltena Pandora. V okviru sekcije Magnus pa je leta 2005 začela izhajati brezplačna gejevska 

revija 1XY (prav tam). 

 

Spremembe na področju zakonodaje, ki ureja istospolne partnerske skupnosti, so bile nujne. 

Ustavno sodišče je že leta 2009 in leta 2013 presodilo, da gre pri različni obravnavi istospolne 

zunajzakonske skupnosti in raznospolno usmerjenih oseb, živečih v daljši trajajoči življenjski 

skupnosti, za diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. Spolna usmerjenost pa je osebna 

okoliščina iz 14. člena ustave, ki pravi, da smo v Sloveniji vsi enaki pred zakonom, ne glede 

na osebne okoliščine. Državni zbor je neenako obravnavo končno odpravil in potrdil novelo 

zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s katero je zakonska zveza po novem 

določena kot življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol. (Vičič: 2015) 

1.3.1 Homoseksualne organizacije v Sloveniji in njihovo delovanje 
 

- DIH – DRUŠTVO ZA INTEGRACIJO HOMOSEKSUALNOSTI (Društvo Dih, b.d.) 

 

Dih je slovenska nevladna organizacija, ki deluje na področju LGBT pravic in aktivnosti od 

leta 2003. Delujejo na področjih integracije in socializacije istospolne usmerjenosti, 

promocije in zaščite človekovih pravic, komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, 

druženja, športa, rekreacije, kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, ustvarjalnosti in na 

drugih področjih, ki so kakorkoli povezana z istospolno usmerjenostjo. 

 

Projekti in dejavnosti, ki potekajo preko DIHa so: 

- Pamet v roke, kondom na glavo! je program HIV/AIDS preventive, ki je namenjen 

moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi. Namen programa je ozavestiti in 

promovirati varno spolnost, nudijo brezplačno in anonimno testiranje za HIV/AIDS, 

izobražujejo in usposabljajo prostovoljce, osveščajo pa tudi širšo javnost. 

 - 21 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

- Mavrična svetovalnica je program, ki je namenjen informiranju, izdajanju tiskanih in 

e-gradiv, usposabljanju prostovoljcev, izvedbi delavnic za strokovne delavce, 

strokovnemu telefonskemu svetovanju, osebnemu svetovanju in svetovanju po e-pošti. 

Namenjen je opolnomočenju LGBT-posameznikov, pomoči v stiski, ob duševnih 

krizah in ob srečevanju z diskriminacijo. 

- Aktivni pod mavrico in Informirani pod mavrico sta programa, ki  sestavljata 

podporno družabne aktivnosti za mlade lezbijke, geje, biseksualne, trans, 

interseksualne in queer osebe ter njihove prijatelje.  

- Mladi pod mavrico zajema različne aktivnosti in dejavnosti, ki med mladimi razvijajo 

kreativnost, alternativno preživljanje prostega časa v skupnosti, timsko delo, učenje o 

različnosti, … Poudarek je predvsem na športnih vsebinah. 

- Potekajo pa tudi drugi projekti, kot so: Z nogometom proti diskriminaciji, Partnerstvo 

za razvoj preventive in testiranja na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo spolne 

odnose z moškimi, Kampanja proti homofobiji na univerzi. 

 

- DRUŠTVO ŠKUC (Škuc, b.d.) 

 

ŠKUC se ukvarja predvsem s kulturno-umetniško produkcijo in s političnim sodelovanjem 

gejev v javnosti. V okviru društva delujeta gej sekcija ŠKUC-Magnus in lezbična sekcija 

ŠKUC-LL.  

 

Od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, ŠKUC skrbi za socializacijo, ozaveščanje, 

informiranje in kulturo seksualnih manjših. Danes delujeta ŠKUC LL (lezbična sekcija) in 

Redakcija za enake možnosti – REM, ki združuje Magnus (gejevska sekcija), ŽmreŽo (je 

naslednica Ženskega programa na bivšem Zavodu za odprto družbo, usmerjena je v 

izobraževanje žensk na področjih, kjer so slabše uveljavljene) ter številne interesne skupine 

gejev in lezbijk. 

 

V okviru družbenih gibanj organizirajo Festival gejevskega in lezbičnega filma, ki poteka že 

od leta 1993, Parado ponosa, izobraževalne akcije o homoseksualnosti in aidsu, GALfon – 

telefon za lezbijke in geje z nasveti, pomočjo in informacijami o aidsu, mednarodne tabore, 

razstave, radijsko oddajo Lebomanija na radiju Študent, izdajajo knjige in revije, … 
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Parada ponosa je ena izmed že tradicionalnih in najvidnejših letnih prireditev, ki se bori proti 

diskriminaciji istospolno usmerjenih, opozarja na probleme istospolne manjšine, hkrati pa se 

trudi pritegniti širšo javnost k večji strpnosti in razumevanju. Za prvo parado ponosa lahko 

štejemo protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev in lezbijk uprla racijam in nasilju 

policistov v Stonewallu v New Yorku. Od takrat se parade ponosa prirejajo po svetu kot 

spomin na ta dogodek, kot opozorilo na diskriminacijo istospolno usmerjenih, za proslavo 

različnosti in promocijo strpnosti. Prvo parado ponosa smo pri nas organizirali leta 2001 kot 

odziv na nestrpno in žaljivo ravnanje osebja v enem izmed ljubljanskih lokalov. Cilj je bil 

izstop iz homofobične tišine in nevidnosti. Letos je potekala že petnajsta po vrsti, pod 

naslovom PRIDEm z družino. 

 

Pod okriljem ŠKUC-a delujeta tudi kluba lezbični klub Monokel  in gejevski klub Tiffany, ki 

delujeta v Metelkova mestu. Monokel je namenjen druženju, socializaciji, programskemu 

snovanju ter promociji lezbične kulture in življenjskih slogov. Tiffany je v prvi vrsti 

namenjen za socializacijo gejev, pa tudi lezbijk, biseksualnih in trans oseb. Potekajo tudi 

razstave, debatno-filmski večeri, festivalski dogodki, literarna branja, okrogle mize itd. 

 

Omeniti je treba še Lezbično (GLBT) knjižnico in arhiv, ki delujeta pod okriljem ŠKUC-a od 

leta 2001. Pokrivata področje spola in seksualnosti in pomenita najbogatejšo specialno zbirko 

literature na temo istospolne usmerjenosti v Sloveniji. Ponujata leposlovje, LGBT-teorijo, 

periodiko, avdiovizualno zbirko, dokumente s področja človekovih pravic, medijski in 

dokumentarni arhiv. Članstvo je brezplačno. 

 

- ROZA KLUB (Siqrd, b.d.) 

 

Roza klub je neodvisna sekcija za geje in lezbijke, ki živijo v Sloveniji. Leta 1990 so ga 

ustanovili člani gejevske sekcije Magnus in članice lezbične sekcije LL. Razlog za 

ustanovitev pa je bila potreba po večji prisotnosti gejev in lezbijk v političnem življenju. 

 

- DRUŠTVO LEGEBITRA (Legebitra, b.d.) 

 

Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra je nevladna in neprofitna 

organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi 

status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Društvo se je razvilo iz 
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neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena leta 1998, kot projekt Študentske 

organizacije Univerze v Ljubljani. Namen društva je predvsem izboljšati položaj in odnos do 

LGBT-oseb na različnih področjih življenja v Sloveniji. Ciljna skupina so LGBT-osebe in 

druge javnosti, saj se le tako lahko vpliva na proces socialnega vključevanja LGBT-oseb v 

družbo. 

 

- OUT IN SLOVENIJA (Out in Slovenija, b.d.) 

 

Športno društvo Out in Slovenija (OIS) se ukvarja s športom, rekreacijo, zdravjem, kulturo, 

človekovimi pravicami, s poudarkom na aktivnostih za lezbično, gejevsko, biseksualno, 

transseksualno, inter-seksualno in queer (LGBTIQ) skupnost. 

Organizirajo rekreativne, športne, izobraževalne, kulturne, družabne in zabavne aktivnosti in 

prireditve ter omogočajo udeležbo na takšnih dogodkih v Sloveniji in v tujini.  

 

1.4 Oblikovanje homoseksualne identitete 
 

Prevzem spolne identitete pomeni prevzem heteroseksualne identitete, ki vključuje biološkem 

spolu razdeljene družbene vloge in pričakovanja, spregleda pa celo vrsto posameznikov, ki ne 

ustrezajo tej bipolarnosti. Termin spolna identiteta je družbeni konstrukt, ki določa tudi 

porazdelitev spolnih vlog in statusov, ki tej vlogi pripadajo (Kuhar, 2001: 126). 

 

Četudi sta biološka spola videti nesporno binarna po svoji morfologiji in konstituciji, ni 

nobenega razloga za domnevo, da bi tudi družbena spola morala biti le dva. Ta je namreč 

kulturno konstruiran in ni vzročna posledica biološkega spola. Če pa domnevamo, da je tudi 

nespremenljiva narava biološkega spola sporna in je ta ravno tako kulturno konstruiran kot 

družbeni spol, se pokaže, da razlik med njima ni. Potemtakem ni smiselno, da družbeni spol 

definiramo kot kulturno interpretacijo biološkega, če je že sam biološki spol družbeno 

pogojena kategorija (Butler, 2002: 18-19).  

 

Wittigova (1992: 9-23) kategorijo spola razume kot politično kategorijo, ki vzpostavlja in 

vzdržuje družbo kot heteroseksualno, v kateri si moški prilaščajo reprodukcijo in produkcijo 

žensk s pomočjo zakonske pogodbe. Polovico populacije spremeni v spolna bitja, saj so 

ženske kot družbena bitja popolnoma nevidne in jim dodeli določene obveznosti skupaj z 
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neplačanim delom (gospodinjstvo, skrb za otroke). Vendar spol ne obstaja sam na sebi, 

obstaja kot spol, ki je zatiran, in kot spol, ki zatira. Zatiranje in sistem gospostva (v tem 

primeru moških) sta tista, ki ustvarita spol in ga vzdržujeta, saj vladajoča misel nikoli ne 

podvomi vase.  

 

Ko govorimo o seksualnosti, se zdi smiselno razločevati med seksualno orientacijo, 

seksualnim vedenjem in seksualno identiteto. Savin Williams (2005: 28-29; v Kuhar, Švab, 

2005: 55) pravi, da sta predvsem seksualno vedenje in identiteta predmet zavestnih odločitev 

in zato sta fluidna skozi čas, medtem ko je seksualna orientacija pogosto neodvisna od obeh. 

La Placa (2000, v prav tam: 56) opozarja na dva ločena procesa. Na individualno sprejetje 

homoseksualnih občutij in na soočenje z družbeno stigmo in zavedanjem, da je posameznik 

del zatirane družbene skupine. 

 

Wittig (2001: 27-47) meni, da je lezbištvo edini koncept, ki je onkraj kategorij moškega in 

ženskega spola, saj določen subjekt – lezbijka, ni ženska ne ekonomsko, ne politično in ne 

ideološko. »Za nas je to absolutna nujnost; naše preživetje zahteva, da z vso močjo 

sodelujemo pri uničenju razreda žensk, znotraj katerega si moški prilaščajo ženske. To lahko 

dosežemo zgolj z uničenjem heteroseksualnosti kot družbenega sistema, ki je osnovan na 

zatiranju žensk in ki ustvarja doktrino razlik med spoloma, da bi zatiranje upravičil« (prav 

tam: 48). 

1.4.1 Nekateri modeli razvoja homoseksualne identitete 
 

V osnovi lahko govorimo o štiristopenjskem modelu izoblikovanja homoseksualne identitete 

po Richardu Troidnu (Kuhar, 2001: 164-182). V prvi fazi stabilizacije, ki nastopi pred 

puberteto, so pridobljene določene atipične družbene izkušnje tiste, ki dajo otroku povod za 

kasnejšo interpretacijo o lastni homoseksualnosti. V času pubertete nastopi kriza identitete, saj 

posameznik občuti nemir in negotovost glede lastnega homoseksualnega statusa. Genitalne in 

emocionalne izkušnje postanejo pomembnejše od socialnih. V času pozne adolescence ali po 

njenem zaključku nastopi prevzem homoseksualne identitete, ki označuje posameznikovo 

definiranje kot homoseksualnega, sprejemanje in toleriranje te identitete, druženje z drugimi 

homoseksualci, seksualne izkušnje in raziskovanje homoseksualne subkulture. V zadnji fazi, 

ki jo označuje predvsem vstop v istospolno partnersko zvezo, posameznik sprejme svojo 

homoseksualnost kot stil življenja, ki ga zadovoljuje in osrečuje. Še vedno pa potekata 
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strategiji prikrivanja in izogibanja kot izogibanje stigmi v odvisnosti od osebnostnih, 

družbenih in profesionalnih faktorjev. Šele razkritje po Troidnu privede do polne realizacije 

homoseksualne identitete. 

 

Plummer (prav tam: 152-163) kot simbolični interakcionist, homoseksualnost razume kot 

proces, ki ni zaključen in ki se vedno znova odvija s sprejemanjem in oblikovanjem vlog v 

vsakodnevnih situacijah. Glavni vzrok njene deviantnosti je družbena reakcija, ki je kot taka 

vedno odvisna od družbenega konteksta. Govori o štirih fazah v procesu sprejemanja 

homoseksualnosti in homoseksualne identitete, ki jih poimenuje idealnotipska karierna pot 

homoseksualca. V prvih dveh fazah, senzibilizaciji in signifikaciji bistveno vlogo odigra 

družba s sovražno nastrojenostjo proti homoseksualnosti, ki pomembno oblikuje 

posameznikovo sprejemanje lastne homoseksualnosti. V prvi fazi se pot do homoseksualnosti 

začne z zavestnimi in polzavestnimi momenti, ki posameznika navedejo na dojemanje samega 

sebe kot potencialno homoseksualnega. Ti momenti nastopijo v času procesa konstrukcije 

seksualnih pomenov. Najpogosteje med adolescenco nastopi signifikacija, ko gre za 

stopnjevanje samozavedanja, in proces disorientacije, ki ga spremljata zaskrbljenost in 

zmedenost. Preko faz krivde, skrivnosti, osamljenosti in vprašanja identitete, ki jih povzročajo 

sovražni odnos do homoseksualnosti in poudarek na heteronormativnem družbeno-spolnem 

vedenju, homoseksualna izkušnja postane signifikativna. In šele z razrešitvijo teh problemov, 

najbolj pa z razkritjem in sprejetjem lastne homoseksualnosti, pridemo v zadnjo fazo razkritja 

in stabilizacije.  

 

Švab in Kuhar (2005: 61) pravita, da krizo identitete povzročajo spreminjajoča predstava 

samega sebe, izkušnje tako heteroseksualnega kot homoseksualnega vedenja kot tudi s 

homoseksualnostjo povezana stigma in pomanjkljive informacije.  

 

Tipični odgovori na krizo identitete so zanikanja homoseksualnih občutij, poskusi iskanja 

profesionalne pomoči, potlačitev seksualnih želja, nasilno prevzemanje heteroseksualnosti ali 

prevzem biseksualne identitete (Troiden, v prav tam: 63). 

 

Ker je identiteta v nenehnem procesu nastajanja in spreminjanja, proces razkritja nikoli ni 

dokončan. V posameznikovo življenje vstopajo novi ljudje, soočen je z novimi družbenimi 

situacijami, ki ga postavljajo v klozet, iz katerega izstopa z razkritji. Ključnega pomena so 
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prav odzivi na prva razkritja. Če so negativni se ponovno vzpostavi skrivanje, strah in 

posledično kriza identitete (prav tam: 70). 

1.4.2 »Queer« 
 

Pojem queer se je uveljavil kot termin, ki je predstavljal alternativni model konstituiranja 

subjekta in družbene identitete. Je odgovor konstruktivističnim, socialnim modelom 

identitete, po katerih sta biološki in družbeni spol ideološko interpelirana, hkrati pa je 

odgovor esencialističnim modelom, ki menijo, da je spolna usmeritev dana. Queer 

seksualnosti tako zanikajo spolno definirane identitete, hkrati pa vsa razlikovanja na osnovi, 

katerih temeljijo spolne identitete. Ta dekonstrukcija binarne nasprotnosti 

homoseksualnost/heteroseksualnost in hkrati problematiziranje heteroseksualnosti kot naravne 

in samoumevne, je grožnja uveljavljenim ideološkim vzorcem. Queer identiteta ni osnovana 

le na podlagi spolnih praks, zato se vanjo umeščajo tudi drugi družbeni spoli, ki niso nujno 

seksualizirani (Pirnar, 2006: 12). 

 

V današnji heteroseksualni družbi večina modelov, ki razlaga nastanek homoseksualne 

identitete, vključuje posameznikova občutja o lastni istospolni usmerjenosti, vzpostavljanju 

teh občutij v identiteto in prevzem identitete, ki postane referenčna točka v posameznikovem 

življenju. Queer teoretiki in teoretičarke pa ugotavljajo, da je seksualna identiteta ves čas v 

nastajanju, da gre za kontinuiran proces nenehne produkcije seksualnih identitet, ki se 

razlikujejo od družbenih, političnih in zgodovinskih kontekstov (Švab, Kuhar, 2000: 55). 

 

Druga alternativa poleg lezbištva pa je prav queer teorija, ki kljubuje sistemu seksualnosti, ki 

temelji okrog kategorij homoseksualno in heteroseksualno. Meni namreč, da sta ti kategoriji 

normativni jezik, ki pogojuje naše razumevanje telesa, seksualnosti in identitet, znotraj že 

oblikovanih moralnih mej in politične hierarhije. Zato naj bo razumevanje in študij 

homoseksualnosti preučevanje tistih družbenih praks, ki urejajo družbo, pa naj gre za 

heteroseksualizacijo ali homoseksualizacijo. Namreč poskus konstrukcije enotne identitete 

nujno izključi druge izkušnje in oblike življenja. Cilj queer teoretikov pa je prikaz identitete 

kot stalen in odprt proces v smislu njenega pomena in politične vloge (Kuhar, 2001: 122-123). 
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1.4.3 Razkritje 
 

Kuhar (2001: 138) piše, da je razkritje gonilna sila redefinicije posameznikove identitete. 

Njeno realizacijo pa ovirajo družbeni pritiski in kontrola, homofobija, popačene predstave o 

homoseksualnosti, ki ne ustrezajo družbeno sprejetim pričakovanjem, kakšen je moški in 

kakšna je ženska, pa tudi pomanjkanje pozitivnih modelov homoseksualnih vlog. 

  

»Coming out«, izstop iz klozeta ali razkritje lahko razumemo na različne načine; kot politični 

boj za enakopravnost, v psihološkem smislu pomeni konec vlaganja energije v dvojno 

življenje in skrivanje, v sociološkem pogledu, kjer ostajanje v klozetu razumemo kot 

specifični vzorec družbenega zatiranja določene manjšine, izstop pomeni upor proti le temu 

(Kuhar, Švab, 2005: 53-54). 

 

Potrebna je torej redefinicija stigmatiziranega koncepta homoseksualnosti, njegovo sprejetje 

ter asimilacija v posameznikovo širšo identiteto. Ta proces resocializacije potrebuje družbeno 

potrditev, ki se pridobi prav v procesu razkrivanja lastne seksualne identitete tako 

homoseksualni kot heteroseksualni skupnosti. Dolžina in obsežnost samega procesa razkritja 

sta odvisna od številnih spreminjajočih se dejavnikov. Razkritje je pravzaprav krona, 

zaključek, pika na i procesa izoblikovanja posameznikove homoseksualne spolne identitete 

(prav tam: 184). 

 

Kuhar (2001: 191-196) navaja, da poteka razkritje v smeri od jaza (oseba, ki razkriva svojo 

spolno identiteto) do akterja (oseba, ki ji je informacija zaupana), spodbudi pa jo lahko jazova 

osebna odločitev ali pritisk akterjev, okolja, … Razkritje poteka v štirih korakih: razkritje 

pred samim seboj, razkritje gejev in lezbijk kot družbene podskupine, razkritje v ožjem 

socialnem okolju in razkritje v širšem socialnem okolju. 

 

1.5 Socializacija in šport 

1.5.1 Proces socializacije 
 

Socializacija je proces, pri katerem posameznik spoznava in se uči kulture svoje družbe. 

Socializacija in povezanost ljudi v skupine (tudi športne) je pomembna iz psihološkega in 

vzgojnega vidika. Človek kot sestavni del družbe za normalen razvoj potrebuje okolje, 
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družbo, saj mu le ta omogoča komuniciranje z zunanjim svetom (Doupona Topič, Petrović, 

2000: 65). 

 

Primarna socializacija je najpomembnejši del procesa socializacije in se odvija v otroštvu, 

običajno znotraj družine. Ko otrok reagira na odobravanje ali neodobravanje svojih staršev, 

ko jih oponaša, se uči jezika in temeljnih pravil v družbi. Znotraj svoje skupine vrstnikov, v 

interakciji z ostalimi se uči prilagajati družbenim normam (prav tam). 

 

Sekundarna socializacija nastopi kasneje, v poznem otroštvu oz. času odraščanja. V tem času 

postanejo pomembni dejavniki socializacije šola, vrstniki, razne organizacije, delovno mesto, 

množični mediji, religije in različne ideologije (Giddens, 2002: 28). 

 

Vsaka kasnejša socializacija je socializacija odraslih, terciarna socializacija ali socializacija v 

širšem družbenem okolju (vstop v poklic, prevzemanje partnerskih vlog, starševskih vlog, …) 

(Horn, 2012: 13). 

1.5.2 Funkcija športa v procesu socializacije 
 

Za mnoge postane vključitev v športni klub (poleg šole) najpomembnejši proces sprejemanja 

kulture neke skupine. Šport in športne aktivnosti nudijo možnost dinamičnega srečevanja ljudi 

in komunikacije med njimi, prevzemanje različnih vlog, učenje socialnih veščin (strpnost, 

spoštovanje do drugih), sprejemanje vedenjskih navad povezanih z aktivnostjo, spoznavanje 

emocij, sprejemanje pozitivnih elementov življenjskega stila (prehranjevanje, počitek), 

prilagajanje skupinskim zahtevam (sodelovanje, kohezivnost, skupinska učinkovitost) 

(Doupona Topič, Petrović, 2000: 71). 

 

Šport pomaga otroku, mladostniku pri učenju in spoznavanju sveta in različnih vlog, zato je 

šport učinkovito sredstvo socializacije. Upoštevati pa je potrebno tudi vprašanje osebnostnega 

razvoja, kar pomeni vpliv športne aktivnosti na pojmovanje samega sebe, samospoštovanje, 

anksioznost, stres, depresijo, samozaupanje itd. Hkrati pa velja omeniti pritisk odraslih na 

otrokovo športno udejstvovanje. Otroci postajajo bolj pozorni na zmagovanje, kot na 

poštenost, »fair play« in zabavo, kar je davek na socializacijske težnje današnje zahodne 

družbe (prav tam).  
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Preko športa se posameznik nauči spoznavati sebe, dinamiko skupinskih odnosov v ekipi, zna 

se orientirati in prilagoditi skupnosti, nauči se reda, točnosti in pomembnosti izpolnjevanja 

svojih nalog za dobro delovanje ekipe itd. 

 

Šport pa je tudi pomemben kompenzacijski dejavnik negativnih trendov na vzgojo otrok in 

naj bi pomagal preoblikovati nezdrav življenjski stil mnogih sodobnih družin, je učinkovito 

sredstvo pri zmanjševanju mladoletne delinkvence in drugih socialno-patoloških pojavov 

zaradi nekakovostnega preživljanja prostega časa in drugih razlogov (slabe družinske, 

materialne razmere, …), je sredstvo preventive, resocializacije in rehabilitacije pri mladih, 

predvsem pa povečuje zaupanje v lastne sposobnosti in krepi integriteto v odnosu do okolja 

(prav tam: 170). 

1.5.3 Enakopravnost med spoloma v športu 
 

Šport kot področje splošne kulture je prostor, kjer se zrcalijo družbeni odnosi moči in 

privilegijev, zato obstajajo mnogi predsodki, povezani s predstavo o ženskah in moških. Gre 

za telesna, družbena, čustvena in spolna razločevanja, ki temeljijo na vprašanju, kaj je 

primerno obnašanje za določen spol. Enakopravnost v športu pomeni prepričanje, da se imajo 

ženske pravico ukvarjati s športom, da verjamejo v uspeh, da ga dosežejo z vnašanjem 

ženskih, legitimnih vrednot v organizacijo (Doupona Topič, Petrović, 2000: 99). 

 

Paradoks je, da športne aktivnosti poudarjajo moške fiziološke prednosti in moškost. Te 

značilnosti so najbolj cenjene v družbi, a ne v primeru, če jih imajo ženske, in imajo zato v 

družbi nižjo ceno. V športu pa so postavljeni moški standardi, ki jih ženske ne morejo doseči, 

zato so tudi v športu nizko cenjene (Vicman, 2008: 26). S tem dokazujejo žensko 

manjvrednost, tako v družbi, kot v športu. 

 

Ženske so zastopane v nižjem številu na Olimpijskih igrah in športu nasploh, nagrade za 

dosežke so nižje, nižja pa je tudi predvajanost in medijske oblike zanimanja za ženski šport. 

Spola sta neenakovredno zastopana, nekateri se še vedno zgražajo nad dejstvom, da se 

nekatere ženske ukvarjajo z »tipično moškimi športi«, kot je nogomet, ragbi, borilni športi. 

Žensko športno udejstvovanje je tako, zaradi negativnega družbenega mnenja, v mnogih 

primerih omejeno (prav tam: 27). 
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Razlike, ki delijo šport na moškega in ženskega, so družbeni konstrukti, osnovani na tem, 

kako ljudje mislimo, da se razlikujemo ženske in moški. Lastnosti, ki jih ima moški šport so 

nevarnost, tveganje, nasilje, hitrost, fizična moč, vztrajnost, vzdržljivost, moštveni duh. 

Ženski šport pa je označen z lastnostmi, kot so estetika, privlačnost in eleganca. Žensko telo 

je vedno objekt, namenjen, da ugodi drugim, in se vedno primerja z prevladujočim lepotnim 

idealom (Klomsten in drugi 2005; v Zajec 2007:14). 

 

Moški se nagibajo k športom, ki temeljijo na tekmovanju in zmagovanju (nogomet, košarka, 

namizni tenis, tenis), ženske pa imajo raje »estetske športe« (aerobika, ples, gimnastika). 

1.5.3.1. Biološke in kulturološke razlike med spoloma 
 

Pri delitvi po spolu, na moške in ženske obstajata dva koncepta, ki ju moramo razlikovati. 

Giddens  (Kuhar, 200: 126) razlikuje med pojmoma »sex« in »gender«. Prvi je biološki spol 

in se nanaša na fizične razlike med moškim in ženskim telesom. Drugi pa je družbeni spol in 

vključuje skupek psihičnih, družbenih in kulturnih razlik med moškim in žensko. 

 

Razlike med spoloma glede prikazovanja agresivnosti in tekmovalnosti so rezultat procesa 

družbenih in kulturnih izkušenj. Otroci imajo z rojstvom določen biološki spol (sex), nimajo 

pa določene ženske ali moške identitete (gender) (Doupona Topič, Petrović, 200:101-102). 

 

Glede na biološki spol se osebi pripišejo spolno določene lastnosti, okolje pa se v skladu z 

njimi tudi obnaša do določenega posameznika. Družbene vloge spolov pa so kulturno 

pogojene. Dejavnosti, ki veljajo za določeni družbeni spol, se od kulture do kulture 

razlikujejo. Razlike med spoloma v športu se prikazujejo kot razlike v genetskih in bioloških 

sposobnostih, ne upošteva pa se družbenega, kulturnega in zgodovinskega ozadja. 

1.5.4. Vrhunski šport 
 

Vrhunski športni dosežki so dokaz avtonomne oblike specifičnega kulturnega ustvarjanja, ki 

so prevečkrat izmaličeni z dodatnim obremenjevanjem športnih dosežkov in z neurejenim 

komercialnim in političnim vrednotenjem športnega rezultata. Vrhunski šport je postal skozi 

čas vse bolj profesionaliziran in danes predstavlja že najmanj tretjino delovne dobe človeka. 

To pa pomeni načeto zdravje zaradi izkoriščanja športnikov, ki se jih obravnava kot drago 

blago, igrajo poškodovani pod raznimi injekcijami in blokadami, dokler kot načeto in 
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iztrošeno blago ne potonejo v pozabo. Mnogi med njimi se borijo s športnimi poškodbami do 

konca življenja in večino zaslužka porabijo za rehabilitacijo. Navedena tretjina delovne dobe, 

je nekaj, kar bi v urejenem družbenem sistemu pomenilo »beneficirano« delovno dobo 

(Doupona Topič, Petrović, 2000: 88). 

 

Težave, s katerimi se srečuje vrhunski šport je porast nasilja (predvsem mlade športnice so v 

večji meri izpostavljene možnim zlorabam s strani trenerjev; od prostaškega vedenja, 

preklinjanja, tepeža, do zahtev za spolno občevanje na račun trenerjeve »strokovne« teze o 

uspešnosti športnice na tekmi), problem dopinga, kršenje človekovih pravic in svoboščin v 

športu in z njim povezan totalitarizem formalno pravne ureditve športnih klubov in višjih 

državnih in mednarodnih teles (prav tam: 89-105). 

 

1.6 Homoseksualnost v športu 

1.6.1 Homoseksualnost v športu skozi zgodovino 
 

V antiki je bil center moškega dnevnega življenja »gymnasium«, kjer so se izvajale tako 

fizične aktivnosti, kot intelektualno učenje. Znano je, da so bili seksualni odnosi med 

odraslim moškim in dečkom najvišja oblika ljubezni po Platoju (Kruger: 1999: 195), ideal 

moškosti (Dover, 1987: 92) pa so največkrat predstavljali vrhunski atleti, s privlačno 

porjavelo poltjo (Grki so vztrajali pri tem, da mladeniči vadijo zunaj) in razvitim mišičevjem. 

Najbolj opazne poteze moške lepote, ki so še danes izrazito zanimive, zlasti pri dvigovalcih 

uteži, ki pravzaprav utelešajo ideal moškega, če seveda ne gredo v ekstreme, so: (Dover, 

1987: 92) široka ramena, močan prsni koš, razvito prsno mišičevje, močno mišičevje pod 

boki, ozek pas, izstopajoči ritnici ter krepka stegna in meča. 

 

Homoerotičnost, moška fizična privlačnost in atletika so pomenilo eno in isto za Grke. 

(Pronger, 1995, v Kruger, 1999: 195) Dolgo časa je bil ogled športnih tekmovanj prepovedan 

za ženske, tako da sta bila moškim dovoljena popolna svoboda ob gledanju golih moških teles 

in nemoten homoerotičen užitek (Kruger, 1999: 195). Coubertin, ustanovitelj modernih 

olimpijskih iger, je izjavil, da se ženska slava pokaže skozi število in kakovost otrok, ki jih 

producira, in da je, kar se tiče športa, njen največji uspeh to, da vzgaja svoje sinove in ne da 

sama poskuša doseči kakršenkoli rekord (Leigh, v Doupona, Topič, Petrovič, 2000: 106) Ko 
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je zavrnil prisotnost žensk na olimpijskih igrah, so mnogi v tem videli del tradicionalnega 

pogleda na antično Grčijo (Kruger, 1997, v Kruger, 1999: 205). 

 

Začetek modernega športa sega v drugo polovico 19. stoletja, v Anglijo. Uporniki v šolah so 

bili v tem času nekaj vsakdanjega. Z vpeljavo športnih aktivnosti v šole, od atletike in 

skupinskih iger do vpeljave strogih pravil, ki so še danes nenapisan etični kodeks športa (fair 

play), se je začela »transformacija moškosti vzhajajočega srednjega razreda – od huliganov do 

herojev« (Mangan, 1995, v Kruger, 1999: 203). Te predpisane in organizirane športne igre so 

bile prepletene z viktorijansko podobo moškosti, ki je slavila tekmovalnost, odpornost in 

fizično prevlado. 

 

Zakaj je bil ravno rugby tako popularen v kolonijah, kjer je primanjkovalo žensk in kjer je bil 

odnos do homoseksualnosti še posebej tabu tema? Rugby je šport, kjer so fizični kontakti 

zaželeni, kjer moški pooseblja močnega, neuklonljivega, nepremagljivega, ki se ne vda pod 

svojo fizično močjo in kjer seksualni kontakti niso več umaknjeni v zasebnost spalnice 

(Kruger, 1999: 204). Druga možnost za nadaljnje fizične kontakte, ki predstavljajo pomemben 

del športa še danes, je bilo pitje in praznovanje po tekmi (Nauright, Chandler, 1996, v prav 

tam). 

  

Tako kot drugje so na šport in sprejemanje homoseksualnosti vplivala družbene razmere in 

mnenja strokovnjakov, ki so se močno razlikovala. Coubertin (Baillette, 1986, v prav tam)  je 

v športu videl dvojno vlogo; na eni strani naj bi se zaradi treniranja zmanjševala kakršnakoli 

seksualna želja, na drugi strani pa je uspeh pomenil določeno zadovoljstvo že samo po sebi, 

zato meni, da seks in masturbacija za športnike nista pomembna. Masturbacijo so namreč 

povezovali z norostjo in prezgodnjo smrtjo, prav tako pa je bila označena kot nepotrebna, saj 

naj bi slabila možnost razmnoževanja močnih ljudi in hromila živčni sistem (Ernst, 1991, v 

prav tam: 205). 

 

V poznem 19. stoletju se šport razvije v fizično kulturo, kjer moški in sčasoma ženske začnejo 

delati na njihovih telesih in jih predstavljati širšemu občinstvu. V iskanju perfekcije lastnega 

telesa se skrivajo občutki homoerotičnosti (Bonde, 1991, v Kruger, 1999: 206). To lahko 

povežemo tudi z dejstvom, da je postal »body building« ikona homoseksualnosti, saj je prav 

to šport, kjer je v ospredju mišičasto moško telo, ki je posledica trdega treniranja in dela z 
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utežmi, samodiscipline in organiziranosti. Telo je pravzaprav dokaz človekove osebnosti in 

karakterja.  

 

Vse te lastnosti so bile zelo cenjene tudi v obdobju nacizma, ki je bilo pravzaprav eno izmed 

najbolj paradoksalnih obdobij v zgodovini. Kruger  (1991, v Kruger, 1999: 207) pravi, da so 

imeli nacisti oportunistični odnos do homoseksualnosti, saj je bil na eni strani velik del med 

njimi homoseksualcev, po drugi strani pa je bila homoseksualnost orožje, za odstranitev vseh 

tistih, ki niso sovpadali z politiko nacizma, kar je vodilo v strogo nadzorovanje in totalno 

diktatorstvo. 

 

Pred kulturno revolucijo 1968/9 je bila homoseksualnost v športu še vedno skrita in 

špekulativna. Z razkritjem enega izmed najboljših nemških atletov dr. Otta Peltzerja pa 

homoseksualnost dobi odprt epilog, ki ga je atlet sicer plačal z zaprtjem v koncentracijskem 

taborišču.  

 

Športno gibanje se je pretvarjalo, da med športniki ni homoseksualnih nagnjenj in aktivnosti. 

Homofobija je bila uporabljena kot sredstvo pritiska na atlete, da so se »pokorili« 

prevladujoči heteroseksualnosti vsakdana (Kruger, 1999: 207). 

 

Po Bruggerju (1993, v Kruger, 1999: 209) je bilo športno gibanje konzervativno in se je 

izogibalo soočenju z homoseksualnostjo, hkrati pa Altman (1983, v Kruger 1999: 209) meni, 

da je prav kulturna revolucija povzročila razkritje homoseksualcev, tudi kot družbene skupine.  

 

Potem pa se je pojavil virus HIV in AIDS, ki je močno zaznamoval gejevsko gibanje, 

»ponovno pa opozori na krščansko obremenjenost pogledov na homoseksualnost« (Kuhar, 

2001: 74), ki so v epidemiji videli drugi poskus Boga, da uniči Sodomo in vse perverzneže, 

med njimi še posebej homoseksualce.  

 

Popolnoma drugačen epilog pa je prineslo javno priznanje priljubljenega ameriškega 

košarkarja lige NBA (National Basketball Associaton) Earvina »Magic« Johnsona o okužbi z 

virusom HIV. Njegovo priznanje je bila klofuta za vse, ki so stereotipno opominjali, da je 

AIDS problem gejev. Pomenilo pa je tudi vprašanje ogroženosti heteroseksualcev in 

promiskuitetnega skakanja čez plot. Magic je priznal svojo nezvestobo, za katero je bil 

kaznovan z boleznijo, s tem pa je podprl tipično ameriško ideologijo družine, ki jo je ameriška 
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administracija postavljala za vzgled, čeprav je bilo že dolgo časa jasno, da je srečna 

heteroseksualna družina mit iz preteklosti (Pirnar, 2006: 94-95). 

1.6.2 »Osvoboditev« lezbijk v športu 
 

Veliko težjo nalogo je imelo osamosvajanje lezbijk, saj so se na eni strani prav tako kot moški 

soočale z heteroseksualnostjo, ki je bila edina pravilna in normalna seksualna usmerjenost, 

hkrati pa so se morale osvoboditi tudi moške nadvlade v športu. Želja po dokazovanju in 

udejstvovanju v športnih aktivnostih je bila namreč povezana z moškostjo, kar naj bi logično 

vodilo v lezbištvo. Homofobičnost je prizadela tudi ženske trenerke, ki naj bi veljale za 

lezbijke, in po mnenju Grifiina (1992, v Kruger 1999: 208) s svojo homoseksualno 

usmerjenostjo ustvarjale lezbično atmosfero znotraj ekipe. 

 

Simone de Beauvoir (2000: 179) pravi, da je veliko število športnic homoseksualk, saj 

svojega telesa in sebe ne dojemajo pasivno, v poziciji za drugega, so aktivni subjekti v svetu. 

Nadalje avtorica razlaga, da je homoseksualnost drža, ki je izbrana znotraj situacije, da je 

obenem pogojena in svobodno sprejeta. Nobeden izmed dejavnikov – fiziološke danosti, 

psihološka zgodovina, družbene okoliščine – ni odločilen, čeprav jo vsi deloma pojasnjujejo 

(prav tam: 195). Vprašanje, ki se mi zastavlja pri njenem razmišljanju, pa je, ali postanejo 

homoseksualke, ker se začnejo ukvarjati s športom, ali je šport le neke vrste medij za odkritje 

lastne, drugačne spolne usmerjenosti in posledično pomaga pri njenem razkritju?  

 

Martina Navratilova, številka ena ženskega svetovnega tenisa in odprta lezbijka, je primer 

športnice, ki je bila zaradi svoje homoseksualnosti izključena iz ekonomskega kroga, sicer 

zajamčenega vsem svetovno znanim atletom in atletinjam. Gre predvsem za prakso ideološke 

kontrole, ki prepoveduje predstavitev lezbičnega uspeha, saj je uspeh že sam po sebi zadosten, 

da bi bil povezan še z lezbištvom. Dejstvo je, da je v heteroseksualnem političnem režimu 

ženski uspeh razumljen kot del sistema seksualne uslužnosti moškemu, in ker Martina ni 

postala slavna in bogata zaradi seksualne uslužnosti, jo ameriška potrošniška kultura ne 

nagrajuje z ničemer, kar je onkraj dejstva, da se je potila in zmagovala na igriščih 

(Cottingham, 2009: 33-34). 

 

Ženske športne ekipe so dandanes razumljene kot okolje, ki promovira homoseksualnost. 

Različni avtorji (Mennesson idr., 2003: 312) pišejo o tem, da so priljubljeni ženski športi, tako 
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v medijih kot med občinstvom tisti, kjer je v ospredju njihova heteroseksualna pripadnost in 

ženskost (tek na dolge proge, skok v višino, gimnastika, ples, sinhrono plavanje, ...). Mednje 

prištevajo tudi odbojko in košarko, medtem ko rugby in nogomet razumejo kot tipično moški 

šport. 

 

Ženske nogometne ekipe, ki igrajo na najvišjih nivojih, so v bistvu prostori druge socializacije 

(Berger in Luckman, 1996, v prav tam: 313). Logika profesionalnega športa vključuje vedno 

več treninga, dolga potovanja na tekme, turnirje in nazaj. Življenje v ekipi in z ekipo je del 

vsakodnevne rutine. Taka situacija ima pomemben vpliv na konstrukcijo spolne identitete 

(prav tam). 

 

Izpostaviti pa gre še pomemben vidik sprejetosti homoseksualnih praks – stigmatiziranih na 

zunaj – znotraj ženskih ekip. Ker so heteroseksualke večinoma v manjšini, jim ne preostane 

drugega kot to, da se z njimi seznanijo. Kar pa je ravno v nasprotju z nizko toleranco in 

brutalnim zavračanjem homoseksualnosti v moških ekipnih športih (Theberge, 1995, v prav 

tam: 319).  

1.6.3 Šport LGBT 
 

Pomemben del razkritja homoseksualnih športnikov so postale gejevske igre (Gay Games), ki 

so bile ideja dr. Toma Waddella, aktivista iz San Francisca, leta 1982, v njegovem rojstnem 

mestu. Sprva jih je organizirala organizacija umetnosti in atletike iz San Francisca (SFAA), ki 

se je leta 1989 preimenovala v FGG, Federation of Gay Games. V enem tednu je na njih 

sodelovalo 1350 atletov iz 12 držav, ki so sodelovali na 14 dogodkih, prisotnih pa je bilo tudi 

okoli 600 gejevskih prostovoljcev in sodnikov. Nastale so po modelu modernih olimpijskih 

iger in sprva so se celo imenovale gejevske olimpijske igre, a je USOC, lastnik imena 

olimpijske, temu poimenovanju nasprotoval, zato so ostale gejevske igre (Kruger, 1999: 210).  

 

Gejevski šport je imel pomemben vpliv v Evropi, kjer so se leta 1992, v Haagu, razvile tudi 

Gay Eurogames (gejevske evropske igre), kot odgovor na gejevske igre. Eden izmed redkih 

gejevskih športnih klubov, Gay Sports Zurich, ki igra odbojko v redni ligi, je bil sprejet v 

državno odbojkarsko zvezo s stoječimi ovacijami. Medtem ko je nemška nogometna zveza 

(DFB) uradno prepovedala članicam ženske reprezentance, da se udeležijo gejevskih 
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evropskih iger, leta 1995 v Frankfurtu. Kazen v primeru udeležbe – nikoli več ne bodo smele 

igrati za nemško izbrano vrsto (Kruger, 1999: 211).  

 

Leta 1989 se je razvila EGLSF, European Gay and Lesbian Sports Federation, katere cilji so: 

boj proti diskriminaciji v športu na podlagi spolne usmerjenosti, stimuliranje integracije v 

športu ter emancipacija gejev in lezbijk, podpiranje razkritja vseh gejevskih in lezbičnih 

športnikov in športnic, kroženje informacij in koordinacija med evropskimi športnimi 

skupinami in turnirji, ter podpora novih 

gejevskih/lezbičnih/bisesksualnih/heteroseksualnih/transspolnih in vseh ostalih mešanih 

športnih skupin (European gay & lesbian federation, b.d.). 

 

Od leta 1992 EGLSF vsako leto organizira Evropsko LGBT športno prireditev »EuroGames« 

(Evropsko prvenstvo LGBT oseb), ki se je skozi leta razprostrla med več kot 100 športnih 

organizacij in skupin. Igre se delijo na dva samostojna projekta, na velike »Eurogames«, ki 

potekajo vsaka štiri leta in manjše »Eurogames«, ki se organizirajo vsako leto pod 

pokroviteljstvom EGLSG-ja in gostiteljskega kluba (Horn, 2012: 34). 

 

GLISA, Gay and Lesbian International Sport Association) je demokratično vodena, 

mednarodna športna LGBT organizacija. Njen glavni športni projekt je OutGames. Trenutno 

ima 75 članic organizacij, ki so aktivne na petih kontinentih (prav tam: 35). 

 

Druge mednarodne organizacije, ki predstavljajo LGBT šport (prav tam: 37): 

- Mednarodno gejevsko in lezbično nogometno združenje (IGLFA) 

- Mednarodna gejevska in lezbična plavalna zveza (IGLA) 

- Mednarodna gejevska in lezbična tekaška zveza (IFR) 

- Mednarodna gejevska bowling organizacija (IGBO) 

- Mednarodna gejevska drsalna zveza (IGFSU) 

- Mednarodna gejevska in lezbična veslaška zveza (GLRF) 

- Mednarodna gejevska in lezbična teniška zveza (GLTA) 

- Mednarodna gejevska in lezbična zveza hokeja na travi (IGLFHF) 

 

V Sloveniji je leta 2000 nastala neformalna LGBT športna skupina, Out in Slovenija, ki je leta 

2003 postala športna sekcija društva DIH. Kasneje se je leta 2010 osamosvojila od DIH-a in 

zaživela kot prvo LGBT športno gibanje pri nas. Out in Slovenija je članica treh mednarodnih 
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LGBT športnih organizacij: Evropske gejevske in lezbične športne zveze (EGLSF) od leta 

2003, Mednarodne gejevske in lezbične športne zveze  (GLISA) od leta 2008 in od leta 2011 

tudi Federacije Gay Games (FGG) (Horn, 2012: 42-46). 

 

1.7 »Strah« pred homoseksualci 

1.7.1 Homofobija 
 

Homofobija je iracionalen strah ali sovraštvo do homoseksualnih, medtem ko je 

heteroseksizem proces, kjer so ne-heteroseksualni ljudje stigmatizirani in diskriminirani na 

podlagi spolne usmerjenosti (Giddens, 2001: 690-691). 

 

Homofobija je danes – vsaj v vsakdanjem diskurzu – razumljena kot splošno politično, 

osebno in moralno nestrinjanje s homoseksualnostjo kot tako. Vključeno je obsojanje, odpor, 

nestrinjanje, nasilje, omalovaževanje, obsojanje in diskriminacija istospolno usmerjenih 

(Kuhar, 2006: 545). 

 

»Homofobija se manifestira tako na ravni družbe, njenih institucij, javnega delovanja kot v 

vsakdanjih življenjih ter intimnih zgodbah gejev in lezbijk« (Kuhar idr., 2011: 44). Sovraštvo 

do istospolno usmerjenih je odvisno od več dejavnikov: kulturna in družbena organizacija 

razmerij med spoloma, družbena vključenost in vidnost gejev in lezbijk, institucionalizacija 

načela enakosti spolov in priznavanje kulturnih razlik (prav tam). 

 

Groneberg (v Kuhar idr., 2011) pojasnjuje tri vrste homofobije. Prva, inercijska razlaga, 

temelji na ideji o časovnem oddaljevanju od homofobije (večja strpnost družbe) in jo pojmuje 

le še kot usedlino dolgega preganjanja homoseksualcev. Druga izhaja iz dejstva, da je 

homoseksualnost že stigmatizirana in homofobijo razume kot moderen fenomen, ki se ohranja 

zaradi moške dominacije, potrebe po politični diskvalifikaciji nasprotnikov ali zaradi 

sproščanja agresije, ki je usmerjena v marginalizirane družbene skupine. Tretja pa vzrok za 

homofobijo išče v konstrukciji določene subjektivitete (po avtorjevem mnenju v konstrukciji 

moške subjektivitete npr. kaj pomeni biti moški). 

 

Herek (1986, 1987, 1991, v Kuhar, 2006: 543-545) govori o treh osnovnih funkcijah, ki jih 

opravljajo homofobična občutja, reakcije in vedenje:  
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- ekspresivno-shematska funkcija, je tista, ki temelji na izkušnji in osmišlja pretekle 

izkušnje z geji in lezbijkami in uravnava nadaljnje vedenje; 

- samo-ekspresivna funkcija, ki poteka prek izražanja vrednot, ki so v središču 

posameznikovega razumevanja samega sebe (vrednostno-ekspresivna funkcija) in prek 

izražanja stališč, za katere dobi podporo v družini, med prijatelji ali v širši okolici 

(družbeno-ekspresivna funkcija); 

- defenzivna funkcija pomeni redukcijo nelagodnosti, ki jo homoseksualnost sproži. 

Anksioznost je pogosto povezana s posameznikovo konfliktno pozicijo glede lastne 

seksualnosti in obračunati s homoseksualci pomeni obračunati z nesprejemljivimi 

vidiki samega sebe. 

 

Bulloughovo mnenje (1991: 1, v Kuhar, 2005: 114) lepo ponazarja celo vrsto predsodkov, 

podob in mnenj, ki so se o homoseksualcih izoblikovala skozi zgodovino. Pravi: 

»homoseksualnost je bila med drugim poimenovana kot greh, bolezen, način življenja, 

normalna variacija seksualnega vedenja, vedenjska motnja in zločin. O homoseksualcih se 

govori, da so takšni rojeni, da so jih v homoseksualnost zapeljali odrasli, da so bili v 

homoseksualnost preobrnjeni zaradi odsotnosti močnega starša, da so postali homoseksualni 

zaradi dominantnega starša, da so bili ujeti v skupinski stadij otroškega razvoja, da so 

nezmožni pritegniti pozornost nasprotnega spola, da so pretirano seksualni ali nezadostno 

seksualni, da so na nižjem nivoju človeške evolucije, da so uporniki proti buržoazno 

materialistični družbi ali pa da so žrtve različnih oblik travmatičnih izkušenj.« 

 

17. maj je mednarodni dan proti homofobiji. Izbran je bil, ker je na ta dan Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO) priznala zmoto dotedanjega prepričanja o homoseksualnosti 

kot duševni bolezni in je sprejela deklaracijo, v kateri je poudarila, da homoseksualnost ni 

bolezen, motnja ali sprevrženost. 

1.7.2 Hetero-normativnost 
 

Heteroseksualnost je sprejeta kot temelj družbene organizacije, kot sistem, ki velja v naravi in 

ki je skozi zgodovino vzdrževal globalno razliko med moško in žensko politično in 

ekonomsko močjo. 

»Je institucionalizirana kot oblika prakse in odnosov. Kaže se kot nekaj naravnega, 

normalnega, fiksnega in stabilnega. Prek nje razumemo, vrednotimo in vidimo tako rekoč vse 

 - 39 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

vidike družbenega življenja« (Kuhar, Švab, 2000: 48). Tako feministična teorija kot 

psihologija jo razumeta kot nekaj danega, že opredeljenega, čeprav je nikoli eksplicitno ne 

izražata. Adrienne Rich je v svojem članku Kompulzivna heteroseksualnost in lezbična 

eksistenca (Rich, 1980, v Kitzinger in Wilkinson: 262-263 v Nastran Ule, 1999) opozorila, da 

se žensko heteroseksualnost predpostavlja kot prirojeno, nevtralno in samoumevno, ki zakriva 

očitno in prikrito nasilje, s katerim se družbi vsiljuje kompulzivno heteroseksualnost, ki se 

izraža skozi različne dejavnike: s socializacijo žensk, da bi občutile moški spolni gon kot 

pravilnega, z idealiziranjem heteroseksualne ljubezni, s posilstvom, pornografijo, spolnim 

nadlegovanjem, sodnim odvzemom otrok materam lezbijkam, z vsiljeno ekonomsko 

odvisnostjo žena in z izbrisom lezbične eksistence iz zgodovine in kulture. Ravno zato v tem 

hetero-patriarhalnem sistemu lezbištvo ni nekaj, kar bi ženska postala slučajno in brez 

razloga. Kot pravi Denise Thompson, »lezbištvo ni le genitalno spolno poželenje in/ali 

dejavnost, temveč tudi redefiniranje, ki so ga opravile ženske za ženske« (prav tam: 267).  

 

Že Monique Witting, francoska teoretičarka in feministična aktivistka, je opozarjala, da 

»heteroseksualnost ni enostavno seksualnost, marveč politični režim, katerega primarna 

funkcija je podreditev življenj žensk, življenjem moških« (Witting, 1992, v Cottingham, 

2009: 16). Nadalje tudi trdi, da lezbijke niso ženske, s čimer opozarja na dejstvo, da je 

»ženska« kategorija, konstruirana znotraj moške oblasti; ženska in ženske nimajo pomena, 

razen identifikacije neke skupine ljudi kot ženske, da bi se označila podrejenost drugi skupini 

ljudi, ki se imenuje moški. Na podoben način z izjavo, da nima vagine, zavrne diskurz 

raztelešenja ženskega telesa in zavrne poimenovanje, ki žensko telo zopet postavlja v ospredje 

heteroseksualnosti (prav tam: 25-26).  

 

Bistvenega pomena za to razpravo je tudi dejstvo, da pred 19. stoletjem koncept ženske 

seksualnosti, ki predstavlja njeno avtonomijo, ni mogel obstajati. Ženska je bila namreč 

ekonomsko in politično popolnoma podrejena moškemu. Ni imela nobenih pravic, izobrazbe, 

zaposlitve, vse, s čimer je razpolagala, je bilo njeno telo. Skozi celo zgodovino so bile ženske 

moževe osebne služabnice, seksualni objekti in reproduktivna telesa. Šele 20. stoletje je 

prineslo možnost ekonomskega in družbenega preživetja, ne da bi ženska potrebovala 

moškega za gospodarja (prav tam: 29-31). 
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Lezbištvo torej ni le seksualna preferenca, temveč politična odločitev, ker so odnosi med 

moškimi in ženskami v bistvu politični – moč moške nadvlade je zasnovana na 

heteroseksualnosti.  

 

Kuhar (2001: 205) se je dotaknil tudi teme moškosti, kajti v heteroseksualni družbi prevladuje 

ideja o hegemonskem moškem, ki je tisti, ki ustreza definicijam o tem, kakšen naj bi bil in 

mora biti pravi moški v določenem času in prostoru. 

 

Moškim so bile že od nekdaj dodeljene ekskluzivne pravice in moč, ki je izvirala predvsem iz 

ekonomije, politike in socialnega udejstvovanja v družbi, kamor ženske niso imele vstopa. Ta 

moč pa danes izgublja temelje, kar vodi do konfliktnosti med ustrezati družbeni definiciji 

moškosti in dejanskimi biološkimi možnostmi. Družbena moč moških se prenaša na 

individualno raven, kjer je neenakomerno porazdeljena. Kaufman (1994, v prav tam: 207) 

ugotavlja, da dominantne ideje o moškosti ostajajo v življenju moškega kot nezaveden 

spremljevalec. Patriarhalnost torej ne obstoji zgolj kot oblika moške moči nad žensko, ampak 

tudi kot hierarhija med močmi različnih skupin moških in med različnimi moškostmi. Dalje 

Kaufman ugotavlja, da je prav tu dvojno merilo moči, ki se jo pripisuje moškemu. Namreč 

hegemonski moški je trden, neobčutljiv, močan, nezmotljiv, a ker nihče v popolnosti ne 

zadosti tem pogojem, obstaja strah, ki se izraža kot homofobija. Ne glede na čas in različne 

kulture se ta vzorec diskvalifikacije homoseksualcev pojavlja v vsej zgodovini. 

 

Boj proti homofobiji je torej boj proti hetero-normativnosti in vsem normam in pravilom, ki 

jih kot edine možne in pravilne predstavlja hetero-normativna družba. 

1.7.3 Homofobija v športu 
 

Heteroseksualni okvir se močno odraža tudi v športu. Ideja o heteroseksualni moškosti je ena 

izmed značilnosti, ki naj bi veljale za športnike. Posledično so ženske športnice, ki se trudijo 

za dostop in enake pravice v »tradicionalno« moških športih, velikokrat objekt dvoma glede 

seksualne usmerjenosti, podvržene so stigmatizaciji in homofobiji (Griffin, 1998; Hekma, 

1994, v Elling idr., 2003: 443). 
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Agencija Evropske unije za temeljne pravice (2009) je v svoji raziskavi o homofobiji in 

diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v članicah evropske unije, 

leta 2009 prišla do naslednjih ugotovitev v športu: 

• Težave pri prakticiranju športa, kot odprta LGBT oseba, in uporaba homofobičnega 

žargona, tako v profesionalnem, kot neprofesionalnem športu, še posebej izrazito v 

nogometu (dva primera prakse: v Veliki Britaniji so istospolno usmerjenim 

nogometašem svetovali, naj vzdržujejo videz heteroseksualca, v Nemčiji pa je nemška 

nogometna zveza (German Football Confederation) začela kampanjo »Football and 

Homophobia«, podpisali pa so tudi deklaracijo proti diskriminaciji, ki bazira na 

seksualni usmerjenosti, kar je tudi primer dobre prakse za naprej); 

• LGBT osebe imajo manj možnost za razkritje v športu zaradi nadlegovanja, 

homofobije in zavrnitve drugih članov kluba; 

• Veliko športnih združenj in klubov daje manj poudarka anti-diskriminaciji 

homoseksualnosti v primerjavi s trudom zmanjševanja rasizma (drug primer dobre 

prakse, je kampanja »Run for Diversity«, ki dovoljuje tekačem na določenih 

maratonih nositi EU anti-diskriminatorne napise, za promocijo zavedanja o 

diskriminaciji v športu na podlagi spolne usmerjenosti); 

• LGBT osebe so  ustanovile lastna športna združenja.  

 

V večini poročil držav je bilo poudarjeno majhno število kvantitativnih in kvalitativnih 

raziskav o homofobiji v športu. Razpoložljive informacije kažejo, da je homofobija navzoča v 

različnih športnih okoljih in da se odkrite osebe LGBT v športu srečujejo s precejšnjimi 

izzivi. Obstoječe raziskave in podatki se v glavnem osredotočajo na profesionalni nogomet.  

 

Primeri dobre prakse: 

- Športna federacija je na Finskem izdala priročnik Vključeni in vidni: seksualne in 

spolne manjšine v športu in telesnih dejavnostih v treh jezikih, finskem, švedskem in 

angleškem. 

- V Nemčiji je nemška nogometna konfederacija leta 2007 začela izvajati kampanjo 

Nogomet in homofobija. Podpisala pa je tudi deklaracijo proti diskriminaciji na 

podlagi spolne usmerjenosti. 

- Partnerstva, ki razvijajo izobraževalne programe. Švedska federacija za pravice 

lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih oseb (RFSL) in HomO (varuh človekovih 
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pravic proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti) od leta 2007 sodelujeta z 

nacionalno športno federacijo in izobraževalno organizacijo, ki je dejavna na športnem 

področju. Cilj projekta je izobraziti trenerje o vprašanjih LGBT. 

- Sodelovanje med športnimi klubi in organizacijami za človekove pravice: pariški 

nogometni klub Saint Germain sodeluje z gejevskim nogometnim klubom Paris Foot 

Gay in mednarodno ligo proti rasizmu in antisemitizmu pri razvoju politike o 

preprečevanju diskriminacije in boju proti njej, pri čemer je glavna pozornost 

namenjena homofobiji. 

 

Zanimive rezultate je pokazala raziskava iz Nizozemske, ki si jo opravili Agnes Elling, Paul 

de Knop in Annelies Knoppers (Elling idr. 2003), kjer so intervjuvali odbojkarje in 

odbojkarice, ki igrajo za istospolno usmerjene ekipe. 

Nizozemska (med drugim tudi skandinavske države, Belgija, Nemčija in ZDA) velja za 

državo, kjer vlada odprta socialna klima in kjer veljajo zakoni, ki upoštevajo pravice 

istospolno usmerjenih in prepovedujejo diskriminacijo. Zakaj se torej geji in lezbijke odločajo 

za igranje v gejevskih in lezbičnih športnih klubih tam, kjer se zdi integracija istospolno 

usmerjenih skoraj popolna? Eden izmed razlogov, ki jih navaja raziskava je, da se za igranje v 

tovrstnih klubih istospolno usmerjene osebe odločajo predvsem zaradi boljšega počutja in 

lažjega navezovanja stikov z ljudmi »iste« skupine. Kot velik problem so respondenti navedli 

eksplicitno heteroseksualno atmosfero, ki vlada v športnih ekipah in klubih, zlasti pri moških.  

 

Vprašanje, ki se poraja pri obstoju tovrstnih klubov, je, ali se poleg integracije gejev in lezbijk 

hkrati ne ustvarja okolja separacije in večja možnost za diskriminacijo, ki jo poveča vidnost 

istospolno usmerjenih športnikov. Po drugi strani pa integracija heteroseksualnih športnikov v 

tovrstne klube lahko pomaga pri razbijanju tradicionalnih stereotipnih pogledov na spolnost 

(prav tam). Vse to doprinese k bogatenju odnosov in boljšemu razumevanju tistega, kar nam 

je nerazumljivo in skrivnostno, največkrat ravno zaradi pomanjkanja informacij in zaprtosti v 

družbeno sprejete heteroseksualne okvirje, česar se velikokrat niti ne zavedamo. 

 

To področje je v Sloveniji še dokaj neraziskano. Zdi se mi potrebno, da bi se opravila kakšna 

raziskava, ki bi proučevala ali obstaja homofobija v športnih ekipah in kakšno je stanje 

homofobičnosti znotraj različnih športnih skupin, društev, klubov v Sloveniji.  
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2 EMPIRIČNI DEL (RAZISKAVA) 
 

2.1 Raziskovalni problem 
 

Namen diplomskega dela je spoznati precej specifično skupino ljudi, igralce in igralke 

košarke, in izvedeti kako se soočajo s svojo homoseksualno spolno usmerjenostjo v svojih 

ekipah, klubih, v družini in v ožjem socialnem okolju.  

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali košarkarji in košarkarice razkrijejo svojo homoseksualno 

identiteto v športnem, košarkarskem okolju. Zanimalo me je, komu se razkrijejo, če se 

odločijo za »coming out«, kakšne so njihove lastne izkušnje in ali so bili kdaj zaradi drugačne 

spolne identitete diskriminirani v športnem okolju. Hkrati sem ugotavljala, ali se te osebe 

razkrijejo tudi v osebnem življenju, družini in prijateljem, in kakšne imajo izkušnje s tem.  

S pomočjo analize posameznih zgodb (esejev) sem ugotavljala, s kakšnimi težavami se 

srečujejo LGBT športniki ob razkritju, kateri so vzroki, ki odločijo v prid razkritju ali obratno, 

zakaj se ne odločijo razkriti, ter kako je s tolerantnostjo in sprejemanjem v tako specifičnem 

okolju, kot je športno. 

 

Na povabilo k sodelovanju pri raziskavi se je odzvalo sedem bivših igralk košarke (od katerih 

ene osebe nisem vključila v raziskavo zaradi pomanjkanja informacij in nepopolne zgodbe), 

dve še aktivni košarkarici in en bivši košarkar. Torej sem za raziskavo obravnavala devet oseb 

iz štirih različnih držav. Poskušala sem preučiti posamezne osebne zgodbe, njihove 

značilnosti in jih primerjati med seboj.  

 

Po Mesecu (1998) je ugotovitve raziskav upravičeno posploševati na širši populacijo samo v 

primeru velikega in primerno izbranega vzorca primerov, ko lahko rečemo, da je vzorec 

reprezentativen. Namen te raziskave ne služi za posploševanje na celotno populacijo, približa 

pa nam specifično skupino ljudi v specifičnem delovnem okolju, ki se sooča z lastnimi 

občutki strahu, sramu, bojazni in negotovosti ob sprejemanju in razkrivanju svoje drugačnosti.   
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2.1.1 Raziskovalna vprašanja 
 

Raziskava je bila osredotočena na osebno izkušnjo vsake(ga) posameznice(ka), ki je bila 

zapisana v svobodni obliki. Raziskovalni problem sem natančneje opredelila z naslednjimi 

raziskovalnimi vprašanji: 

- Si razkril(a) homoseksualno identiteto v košarki: v tvoji ekipi, soigralcem/soigralkam v 

klubu, tvojemu trenerju, …? Si jo razkril(a) le v eni ekipi ali v več? 

- Kdaj in zakaj si se odločil(a)o tem spregovoriti? Če tega nisi storil(a), zakaj ne? 

- Kakšna je bila tvoja izkušnja? Kako so se obnašali do tebe ob razkritju, komu si najprej 

povedal(a) znotraj ekipe, so te sprejeli, si čutil(a) kakršnokoli diskriminacijo, se je 

spremenil tvoj način obnašanja po razkritju ali se je spremenil njihov odnos do tebe, ...?  

- Si o tem spregovoril/a v zasebnem življenju? Če si, lahko primerjaš razkritje v 

košarkarskem okolju z razkritjem v družini, med prijatelji, …?  

- Se ti zdi, da si bil(a) stigmatizirana v tvoji profesionalni karieri zaradi drugačne spolne 

identitete? 

- Se ti zdi, da je danes v športu več tolerance kar zadeva to temo? 

- Če si igral(a) v drugih državah, katera je po tvojem mnenju najbolj odprta in tolerantna 

glede homoseksualnosti in biseksualnosti? 

2.1.2 Predpostavke 
  

1. Odzivi na razkritje v ekipi bodo najverjetneje pozitivni, že zaradi dejstva, da se večina 

odloči razkriti tistim, ki jih sami izberejo. To pomeni, da jim zaupajo, da verjamejo, da jih 

bodo razumeli in posledično sprejeli. Ljudje smo socialna bitja in biti sprejet takšen kot si, je 

pomembna komponentna v našem socialnem okolju. 

 

2. Razkritje istospolne usmerjenosti v športnem okolju je težak korak, ki ga po mojem mnenju 

ne zmore vsak. Menim, da se zaradi različnih razlogov, predvsem zaradi strahu pred 

različnimi vrstami diskriminacije in pred tem, ali bo razkritje vplivalo na košarkarsko kariero, 

večina za to ne odloči. 

 

3. Posledice razkritja v družini in drugih pomembnejših socialnih mrežah se bodo pomembno 

razlikovale od odzivov v ekipi. Menim namreč, da imajo starši več težav pri sprejemanju 

istospolne usmerjenosti svojih otrok, kot njihov prijatelji. 
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4. Če pride de razkritja, je prva oseba, kateri se odpre znotraj ekipe, soigralka oz. soigralec. 

Torej nekdo, ki mu oseba zaupa in ob kateri se počuti varno in udobno. 

 

5. Glede diskriminacije in stigmatiziranosti v ekipah menim, da je večina od sodelujočih 

trpela za posledicami diskriminacije na podlagi svoje drugačnosti. 

 

6. Kar zadeva tolerantnost in sprejemanje drugačnosti bodo mnenja zelo različna, še posebej 

zato, ker respondenti prihajajo iz različnih držav, kultur, nekateri so igrali košarko v različnih 

državah, imajo različne izkušnje itd. Vendar menim, da bo prevladovalo mnenje, da je danes 

več tolerance v športu kot včasih. 

 

2.2 Metodologija 

2.2.1 Vrsta raziskave 
 

Raziskava je poizvedovalna in kvalitativna. S pomočjo posameznih zgodb sem želela 

ugotoviti, kako se športniki spopadajo s težavami sprejemanja in razkrivanja homoseksualne 

identitete, komu se razkrijejo in kaj menijo o tolerantnosti znotraj športnega okolja. 

Uporabljena je bila multipla študija primera, ki nam omogoča, da za isti primer izberemo več 

oseb in ugotovitve primerjamo ter tako pridemo do bolj splošnih spoznanj, kot če bi 

obravnavali le en primer z isto problematiko.  

2.2.2 Teme raziskovanja 
 

– Razkritje, »da ali ne« 

– Razlogi, ki privedejo do razkritja ali do odločitve ostati v klozetu, tako v osebnem življenju 

kot v športnem okolju 

– Izkušnje po razkritju (sprejemanje drugih) 

– Diskriminacija zaradi homoseksualne spolne identitete 

– Toleranca okolja 

2.2.3 Merski instrumenti in viri podatkov 
 

Izbrani merski instrument je individualna, intimna zgodba, z dodatnimi raziskovalnimi 

vprašanji. Navodila za zgodbo in vprašanja sem sestavila sama v treh jezikih, slovenščini, 
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angleščini in španščini. Pri prevajanju sta mi pomagali reprezentančni kolegici, Katja Kotnik 

pri prevajanju v angleščino in Helena Boada Xairo pri španskem prevodu. 

Vir podatkov je devet individualnih zgodb (pripovedi, esejev,…), ki sem jih prejela v 

elektronski obliki. 

2.2.4 Populacija in vzorčenje 
 

V kvalitativni del raziskave so bili vključeni en košarkar in osem košarkaric, ki se ali so se 

ukvarjali z profesionalnim igranjem košarke. Izbrala sem jih glede na vedenje o njihovi 

homoseksualni ali biseksualni spolni identiteti. Domnevala sem, da so v sodelovanje privolili 

predvsem tisti, ki so se večinoma že razkrili in so o tej temi pripravljeni odprto govoriti. 

Seveda pa je bilo sodelovanje anonimno. 

Vzorec je neslučajnostni in priročni. Do respondentov sem prišla preko metode snežne kepe 

(vzorčenje preko poznanstev, socialnih mrež, …) ter lastne socialne mreže in poznanstev v 

košarkarskem okolju. Prošnjo za sodelovanje z napotki sem poslala enemu košarkarju in 

dvajsetim košarkaricam iz različnih držav (Slovenije, Španije, Združenih držav Amerike, 

Češke, Švedske in Kanade). Od osmih oseb nisem dobila nobenega povratnega odgovora, od 

štirih oseb sem dobila prošnjo za več napotkov, vendar mi kasneje vseeno dve nista 

odgovorili, ostalih enajst mi je posredovalo svoje pripovedi v pisni obliki. Od teh dveh, zaradi 

pomanjkljivih informacij, nisem vključila v raziskavo. 

 

Proučevana populacija so tako homoseksualno/istospolno usmerjene košarkarice in 

homoseksualno/istospolno usmerjen košarkar. Najmlajša intervjuvanka je imela 27, 

najstarejša pa 40 let v času raziskave. 

2.2.5 Zbiranje podatkov 
 

Podatke sem zbirala s pomočjo intimnih zgodb, vključila pa sem raziskovalna vprašanja, ki so 

me zanimala, in na katera so odgovorili v obliki pripovedi, zgodbe, eseja. Najprej sem 

sestavila tri verzije napotkov, v slovenščini, angleščini in španščini, ki sem jih nato poslala po 

elektronski pošti izbranim posameznikom. Zbiranje je potekalo med majem in oktobrom 

2014. Vsi odgovori so mi bili poslani v elektronski obliki.   

 

Zbiranje je potekalo dolgo časa, ker je večina odgovorov prišla dokaj pozno. Le štiri osebe so 

mi odgovorile v prvem mesecu po poslani prošnji za sodelovanje in navodilih. Sklepam, da 
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zaradi občutljive teme in zaradi načina zbiranja podatkov. Za zapis intimne zgodbe je verjetno 

potrebnega nekaj več časa, hkrati pa sam določaš dolžino, kaj boš razkril in na kakšen način. 

Svoboda načina izražanja verjetno ne ustreza vsem. 

 

Za osebe, ki se niso odzvale, sklepam, da so jih od sodelovanja odvrnili različni razlogi; 

pomanjkanje interesa, nelagodje ob temi, svojo homoseksualno identiteto skrivajo in se ne 

želijo izpostavljati (kljub anonimnosti raziskave), pomanjkanje časa in verjetno še kopica 

drugih. 

 

Najprej sem razmišljala o izvedbi skupinskega intervjuja, v obliki fokusne skupine (razprava z 

izbrano skupino ljudi o njihovih izkušnjah), kasneje o individualnih, strukturiranih intervjujih. 

Oboje se je izkazalo za neizvedljivo zaradi pomanjkanja časa in predvsem zaradi dejstva, da 

respondenti prihajajo iz štirih različnih držav. 

2.2.6 Obdelava in analiza podatkov   
 

Empirično gradivo sem najprej prebrala in prevedla, nato sem ga analizirala kvalitativno in 

ročno. Zgodbe sem obdelala tako kot piše Mesec (1998). Najprej sem k vsem raziskovalnim 

vprašanjem napisala odgovore vseh respondentov in določila pomembne dele besedila, 

oziroma izjave, ki so se mi zdele relevantne glede na vprašanje. Te izjave so predstavljale 

enote kodiranja, ki sem jim kasneje pripisovala pojme. Glede na določene pojme sem 

intervjuje analizirala ter ovrgla ali potrdila svoje predpostavke. 

 

Odgovori intervjuvancev so napisani v ležeči pisavi, potrebno pa je opozoriti, da zgodbe in 

posledične izjave udeležencev, niso napisane v knjižni slovenščini. Zgodbe sem ohranila v 

obliki, v kateri so mi bile poslane. Tudi pri prevodih sem skušala biti čim natančnejša pri 

obliki jezika, ki je bil zapisan v originalu. 

 

Prikaz poteka analize in intimne zgodbe so dodane v prilogi. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

3.1 Podatki o respondentih 
 

V raziskavo sem vključila osem košarkaric in enega košarkarja. Med košarkaricami jih je bilo 

pet iz Slovenije, od njih ena še aktivno igra košarko, ostale so zaključile kariero. Dve sta bili 

iz Združenih držav Amerike, ena od njiju še aktivno igra, druga je kariero končala. Osma pa 

je bila iz Španije in tudi ne igra več. Edini moški, vključen v raziskavo, prihaja iz evropske 

države (na njegovo željo po absolutni anonimnosti ne bom navedla točnega podatka), je pa 

tudi on košarko že prenehal igrati. 

 

Sodelujoči v raziskavi so bili stari od 27 do 40 let.  

 

3.2 Prve izkušnje z lastno homoseksualno identiteto 
 

Švab in Kuhar (2005: 60) glede na izsledke svoje raziskave pravita, da odsotnost relevantnih 

informacij, ki se jih ne posreduje v primarni in sekundarni socializaciji, prispevajo k 

zakasnelim interpretacijam lastnih občutkov kot homoseksualnih. Večina lezbijk in gejev 

začne razmišljati o svoji (potencialni) homoseksualnosti pred 15. letom starosti. 

 

- Mateja je v mladostniškem obdobju eksperimentiranja ugotovila, da jo privlači 

ženska. Nina je o svoji spolni usmerjenosti začela razmišljati šele pri 23-ih letih: 

Mateja: Med vsem tem mladostniškim dogajanjem in eksperimentiranjem sem ugotovila, da 

me zelo privlači ena oseba in ta oseba je bila ženska. 

Nina: O svoji spolni usmerjenosti sem prvič začela razmišljati pri 23-ih letih. 

 

- Prve spolne izkušnje z istim spolom pa je imel Luka veliko bolj zgodaj kot Nina: 

Luka: Ko sem bil star 14 let, sem imel prvo izkušnjo z mojim najboljšim prijateljem, recimo 

mu Rob. Po nekaj tednih se je želja polegla, a nekaj se je obdržalo v notranjosti, rekel sem ji 

“mistična glasba«. Nisem se zavedal, da sem drugačen, bil sem v puberteti. Kasneje je imel 

prvo spolno izkušnjo z moškim. »Pri 21-ih letih sem spoznal, da sem gej.« 

Nina: Kasneje sem imela krajšo istospolno zvezo, kar je potrdilo moja razmišljanja (pri 24-ih 

letih. 
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Podatki raziskave kažejo, da moški prej začnejo razmišljati o svoji homoseksualni identiteti 

kot ženske. Zdi se, da imajo manj kanalov, po katerih bi lahko izražali čustvene potrebe, zato 

naredijo direkten preskok k seksualnosti. Razmerja med dekleti so družbeno sprejemljivejša 

in so večinoma razumljena kot emocionalni prijateljski odnosi, medtem ko je odnos med 

dvema fantoma opremljen z besednjakom, ki omogoča samo identifikacijo s homoseksualno 

identiteto (Švab, Kuhar, 2005: 61). 

3.2.1 Prejšnje heteroseksualne zveze 
 

- Štiri osebe so mi napisale, da so bile najprej v heteroseksualnih zvezah. 

Jana: Malce slabše je sprejel fant. 

Anja: Tudi, ko sem imela fanta, tega nisem obešala na veliki zvon. 

Nina: O svoji spolni usmerjenosti sem prvič začela razmišljati pri 23-ih letih, ko se bila v 

hetreoseksualni zvezi. 

Luka: Imel sem prvo resno zvezo z dekletom nekaj let kasneje. 

 

Sodelujoči v raziskavi Vsakdanje življenje lezbijk in gejev so bili v povprečju stari 20,6 leta, 

ko so vstopili v prvo istospolno partnersko zvezo, kar je verjetno precej kasneje kot pri 

heteroseksualni populaciji. Razlogi so lahko družbeni pritisk k heteroseksualnosti, ki prisili 

posameznike, da najprej oblikujejo heteroseksualno partnersko zvezo, strah pred 

stigmatizacijo in posledično kasnejše oblikovanje homoseksualne identitete in pa dejstvo, da 

je manj socialnih prostorov za spoznavanje istospolnih partnerjev (Švab, Kuhar, 2005: 91-92). 

 

3.3 Razkritje 
 

Kuhar (2001: 190) razkritje spolne identitete razume kot proces lastne spolne (seksualne) 

usmerjenosti k enakemu spolu in z njo povezane nove identitete. Ta se potrjuje s svojim 

pričevanjem okolici in s povratno potrditvijo s strani okolja. V bistvu gre za tri med seboj 

povezujoče se elemente: 

- spoznanje občutkov drugačne spolne usmerjenosti in njihovo sprejemanje, 

- poročanje okolici o teh občutkih in praktično udejanjanje, 

- redefinicija posameznikove identitete. 
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Vsako posamezno razkritje poteka v nekem družbenem kontekstu in zgodovinskem času, nanj 

pa vplivajo intra-personalni in inter-personalni elementi (ekonomski status, rasna, razredna, 

kulturna pripadnost, družinske in delavne razmere itd). 

 

- O sprejemanju občutkov drugačne spolne usmerjenosti sta govorila dva respondenta v 

raziskavi: 

Mateja: Njena prisotnost me je delala vznemirljivo, skrivnostno, skoz sem se hotela družit z 

njo in spoznala sem, da me to sploh ne moti. 

Luka: Nekega jutra,… sem zaslišal besedilo »mistične glasbe«. Po tistem je vse postalo bolj 

jasno. Začel sem razmišljati o Robu, o vsemu, kar se je zgodilo v grmovju, o »nedolžnih« 

pogledih na soigralce in njihova telesa, užitek »moškega vonja«, moška telesa in oblike. 

 

Marshall (Kuhar, 2001: 201) omeni pet ovirajočih dejavnikov na poti razkritja. Med njimi so 

družbeni kontekst, ki je pravzaprav odnos družbe do homoseksualnosti,  internalizirana 

homofobija, kot skupek družbenih predstav in stereotipov o homoseksualnosti, projicirana 

homofobija, ki je odraz posameznikovega nesprejetja lastne seksualnosti, vprašanje »je res 

potrebno?«, ki vključuje izgovore, najpogostejše med njimi je mnenje, da ni potrebno, saj se 

tudi heteroseksualci ne razkrivajo, in pa odnos s starši, ki je problematičen predvsem, ko se v 

družini ne pogovarjajo o osebnih problemih in si jih posledično tudi ne zaupajo. 

3.3.1  Prvo razkritje 
 

- Respondentke, ki so navedle, kdo je bila oseba, kateri so se najprej razkrile, so v 

večini navedle, da so bile to soigralke (sostanovalka, ki je bila hkrati soigralka v dveh 

primerih, soigralka v eni izmed ekip in prijateljice/bivše soigralke iz košarkarskih 

krogov). Jana predvideva, da se je naprej razkrila sostanovalki (se ne spomni), Ajda pa 

se je najprej zaupala prijateljem. 

 

Švab in Kuhar (2005) sta v svoji raziskavi o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk ugotovila, 

da k prvim razkritjem prispeva več dejavnikov, kot na primer posameznikovo postopno 

sprejemanje in redefiniranje prej nesprejemljivih homoseksualnih občutij in možnost 

ohromitve prijateljskih odnosov zaradi skrivanja. Razkritje je lahko tudi pogoj, da se bo 

določen odnos nadaljeval in utrjeval.  
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Odziv na prvo razkritje je po navadi pozitiven, ker gre za pretehtano odločitev komu zaupati. 

Hkrati pa je pomembno upoštevati subjektivnost ocen anketirancev, kaj so pozitivni odzivi, in 

njihovo občutljivost za različne oblike psihičnega nasilja (prav tam). S tem potrjujem tudi 

svojo prvo predpostavko, da so odzivi tistih, ki se jim istospolna oseba razkrije (kdorkoli 

že to je), večinoma pozitivni. 

3.3.2 Razkritje v košarkarskem okolju 
 

- Večina je razkrila svojo homoseksualno oziroma biseksualno identiteto v 

košarkarskem okolju. 

- Nekateri so napisali, da se je vedelo ali da nikoli niso skrivali, kar pojmujem kot neke 

vrste razkritje. 

Pia: Svoje spolne usmerjenosti nisem skrivala. 

Anja: Nikoli pa tudi nisem skrivala ali zanikala, da imam punco. 

Katja: Ljudje so pač vedeli, kdo je bila moja punca oziroma da sem imela punco. 

 

- Dve osebi na začetku nista želeli govoriti o svoji spolni usmerjenosti, a kasneje sta iz 

različnih razlogov o tem spregovorili. 

Tanja: Kasneje, ko so stvari postale preveč očitne, mi je soigralka, ki je bila hkrati 

sostanovalka, postavila direktno vprašanje. Takrat sem se odločila razkriti svojo identiteto 

oziroma nisem več želela prikrivati stvari. 

Ajda: Ko sem imela težko obdobje zaradi razočaranja v ljubezni, sem svojo drugačnost 

zaupala tudi v klubu, kjer sem takrat igrala. 

 

- Le dve osebi se nista nikoli razkrili v tovrstnem okolju. Ena od njiju kasneje navede, 

da je svojo spolno usmerjenost najprej zaupala soigralki, ki je bila hkrati tudi njena 

sostanovalka. Glede na odgovor sklepam, da je bila to oseba, ki jo je imela bolj za 

prijateljico kot za soigralko:  

Mateja: Svoje identitete v košarkarskem krogu (klubih) nisem razkrila.  

 

- Oseba moškega spola pa je bila mnenja, da se v moškem skupinskem športu ne moreš 

razkriti, ne moreš biti to kar si, ne da bi tvoja kariera trpela posledice, kar sem razbrala 

iz naslednjega odgovora: 
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Luka: Ravno sem začel svojo športno kariero – v skupinskem športu, kjer se ne moreš 

enostavno razkriti. 

 

- Tretja pa o svoji spolni identiteti ni odprto govorila le, ko je živela v drugačni kulturi: 

Katja: V primerih, ko se nisem razkrila, je bilo zaradi drugačne kulture. Na primer v Južni 

Koreji se nisem skrivala, nisem pa o tem govorila tako odprto, kot bi v Evropi. 

 

Košarkarjem in košarkaricam ekipa in klub, v katerem igrajo predstavlja pomembno celico 

vsakdanjega življenja. Gre za specifično delovno okolje, ker z ekipo, soigralci oziroma 

soigralkami, trenerji in strokovnim vodstvom preživiš ogromno časa, ki se ne omeji le na 

vsakdanje treninge. Zraven sodijo še potovanja, tekme, sestanki, »team building«, novinarske 

konference, sodelovanje s sponzorji in aktivnosti, ki jih zahteva klub, kot je na primer 

promoviranje ekipe po šolah, razni projekti itd. Če pa igraš še v tujini ali v klubih zunaj 

domačega okolja, predstavlja ekipa še toliko pomembnejše socialno okolje. 

 

Zato je pomembno, kako se posameznik vključi v ekipo, kakšne odnose ustvari, kako se 

prilagodi in predvsem, kako se počuti sam s sabo in z drugimi. Spolna identiteta je stvar 

intime vsakega posameznika in vsak se sam odloči, ali jo bo delil z drugimi ali ne. 

Košarkarsko okolje je neke vrste delovno okolje, z malo drugačno dinamiko odnosov in 

vsakodnevne rutine, vseeno pa predstavlja ključen del športnikovega življenja. 

 

Glede na to, da se je večina razkrila znotraj košarkarskega okolja, moram ovreči drugo 

predpostavko. Te osebe so se sicer razkrile, niso pa navedle kdaj (pri kateri starosti) so se 

odločile za ta korak. Le ena od njih je navedla, da je o tem spregovorila pri 24-ih letih. 

Menim, da je primanjkljaj tega podatka pomemben minus pri tem delu raziskave, saj bi se na 

ta način lahko videlo, ali je starost pogojena z razkritjem. Poleg že prej omenjenih razlogov, 

zakaj homoseksualci svojo identiteto razkrijejo kasneje, dejstva, da kasneje vstopajo v 

istospolna razmerja in da se moški prej samo-identificirajo z homoseksualno identiteto, je 

potrebno po mojem mnenju upoštevati še en dejavnik. Torej, ali je odločitev pogojena tudi s 

koncem mladostniškega obdobja, ko se prestopi čez obdobja pubertete, ko se ne obremenjuje 

več toliko s tem, kaj bodo rekli drugi, kako jih bodo sprejeli, itd. Samozavest, ki jo pridobimo 

z odraščanjem in izkušnjami, je verjetno eden od dejavnikov, ki govori v prid razkritju; ko si 

pustimo enostavno biti to kar smo. Brez skrivanja, brez pretvarjanja.  
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3.3.3 Razkritje v ožjem okolju 
 

- Večina sodelujočih se je v zasebnem življenju razkrila tako ožji družini kot 

prijateljem. Ena od njih se je razkrila le prijateljem, dve le staršem, ena pa se ni 

razkrila ne staršem in ne prijateljem. Ta oseba se je zaupala le takratni punci, ena od 

oseb, ki se je razkrila družini in prijateljem, pa se je zaupala tudi takratnemu fantu. 

 

3.4 Odločitev za razkritje v košarkarskem okolju oziroma odločitev za 
»klozet« 

3.4.1 Strah pred okolico 
 

- Osebi, ki se v košarkarskem okolju nista razkrili, sta se za to odločili iz strahu pred 

okolico: 

Mateja: Ko razmišljaš o vseh teh stvareh, a je to res, kaj bodo rekli drugi, a hočem sploh 

komu povedat, oz. zaupat vse skupi … 

Luka: Moral sem igrati svojo vlogo in skriti moj pravi jaz. Bilo je res težko in depresivno. 

Skoraj vsak soigralec je imel punco, kasneje ženo, nekateri od njih otroke. Samski so imeli 

zmenke ali odprta razmerja. Jaz nisem imel nikogar, nisem govoril o spolnosti, nisem 

komentiral o »dobrem blagu«, ki je šlo mimo. Nekateri soigralci so me klicali neroda in 

čudak. To vsekakor ni bilo prijetno poslušati, ravno tako ne komentarjev o pedrih. 

3.4.2 Heteroseksizem  
 

- V dveh primerih je splošno sprejeta heteroseksualnost tista, ki odvrne od razkritja: 

Katja: Ne verjamem, da je »coming out« nujno potreben. Mislim, da moraš živeti svoje 

življenje. Heteroseksualni ljudje ne razglašajo, da so heteroseksualni, zakaj bi morali 

homoseksualni ali biseksualni. 

Za Luka, pa je bila absolutna heteroseksualnost v ekipi razlog za občutke nelagodja in 

skrivanje svojega pravega jaza: Skoraj vsak soigralec je imel punco, kasneje ženo, nekateri od 

njih otroke. Samski so imeli zmenke ali odprta razmerja. Jaz nisem imel nikogar, nisem 

govoril o spolnosti, nisem komentiral o »dobrem blagu«, ki je šlo mimo. 

3.4.3 Osebna stvar 
 

- Večina je mnenja, da je razkritje osebna odločitev in stvar vsakega posameznika: 
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Mateja: … moje mnenje je, da je to moja stvar in da drugih ne zanima, kaj sem jaz in kaj 

nisem … sem ugotovila, da je mogoče boljše, da vse zadržim zase, in se ukvarjam z vsemi 

čustvi okoli mene. 

Ajda: …to je osebna stvar in sem mnenja, da ni potrebno razlagati vsem. 

Pia: Navsezadnje sem bila tam, da igram košarko. Mojega privatnega življenja ne delim z 

vsemi. 

Anja: … nikoli nisem čutila potrebe po razlaganju nikomur o svoji spolni usmerjenosti, ker 

menim, da je moje osebno življenje le moje in od ljudi, s katerimi ga želim deliti in katerim se 

želim razkriti. 

3.4.4  Sram 
 

- Tanjo je občutek sramu na začetku odvrnil od razkritja. Kasneje, ko so se začele 

govorice in je dobila jasno vprašanje, se je odločila razkriti:  

Tanja: Na začetku sem se veliko ubadala s sprejetjem same sebe in nekako nisem želela, da 

drugi vedo, kaj se mi dogaja. Razlog za to je bil najbrž sram. Kasneje, ko so stvari postale 

preveč očitne, mi je soigralka, ki je bila hkrati sostanovalka, postavila direktno vprašanje. 

Takrat sem se odločila razkriti svojo identiteto. 

3.4.5  Osebni razlog 
 

- Ajda se za razkritje odloči po slabi ljubezenski izkušnji, se pravi, ko je bila sama 

pripravljena:  

Ajda: Seveda se je veliko govorilo o tem, ali imam punco ali ne, ali sem »drugače« 

usmerjena, to so bile špekulacije znotraj ekipe, nihče pa seveda ni prišel do mene in me 

vprašal, ali je to res. 

3.4.6  Ni javnega razkritja 
 

- Pri nekaterih »uradnega«, javnega razkritja ni. Ne prikrivajo svoje spolne identitete, 

zadeve se odvijajo spontano, ne čutijo, da to morajo storiti in posledično jih ljudje 

sprejmejo 

Jana: Nikoli nisem prikrivala, vedno sem na glas govorila o puncah, tako da je postalo že 

čisto normalno … nikoli ni bilo potrebno narediti uradnega “coming out speech-a” ali kaj 

takšnega. 

Pia: … svoje spolne usmerjenosti nisem skrivala in so jo ljudje sprejeli. 
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Anja: A nikoli se nisem počutila, da to moram storiti, povedati, razglašati in ne zato, ker sem 

z osebo istega spola. Taka pač sem. Tudi, ko sem imela fanta, tega nisem obešala na veliki 

zvon. 

Nina: Tako, da sem bila od samega začetka, ko sem o tem resno začela razmišljati, pri tem 

tudi odkrita, kdo in kaj sem. 

3.4.7  »Govori se …« 
 

Jana: In ker je bila zadeva javna, je seveda prej ali slej prišlo do trenerskega osebja, uprave 

itd. 

Ajda: Seveda se je veliko govorilo o tem, ali imam punco ali ne, ali sem »drugače« 

usmerjena, to so bile špekulacije znotraj ekipe, nihče pa seveda ni prišel do mene in me 

vprašal, ali je to res. 

Mateja: …najbolj zanimivo v vsej moji zgodbi pa je, da me noben nikoli ni upal vprašat, če 

imam punco. 

 

Dejstva kažejo na privatizacijo homoseksualnosti, to pomeni, potiskanje gejev in lezbijk v 

zasebni prostor. Po eni strani so sprejeti v ožjem prijateljskem krogu, po drugi strani pa jih 

zavrača širša družba (Švab, Kuhar, 2005). 

 

Anketiranci, ki se niso odločili razkriti ali so se razkrili le določenim, so za to navedli 

predvsem strah pred okolico, sram, menili so, da je homoseksualna identiteta osebna stvar 

vsakega posameznika in da ni nujno, da jo razkriješ vsem. Hkrati pa je bil izpostavljen 

heteroseksualni okvir, njegovo delovanje in pričakovanja, ki jih predstavlja v družbi ter hkrati 

zavira svobodo homoseksualne manjšine. Vse to so neke vrste vzvodi, ki ohranjajo status 

lezbijk in gejev v zasebnosti.  

 

Heteroseksualnost je institucionalizirana oblika prakse in odnosov, ki se kaže kot nekaj 

naravnega in splošno sprejetega. Prek nje razumemo, vrednotimo in vidimo praktično vse 

vidike družbenega življenja. Posameznik vedno znova vstopa v nova družbena razmerja, 

opredeljena z hetero-normativnostjo, zato je razkritje nikoli dokončan proces (prav tam). 

 

 - 56 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

Razkritje spolne identitete vedno poteka v interakciji z drugimi akterji, odločitev za izstop iz 

klozeta pa lahko povzroči lastna odločitev ali pritisk akterjev (namigovanja, neposredna in 

direktna vprašanja itd.) (Kuhar, 2001: 192). Dve anketiranki sta navedli tovrstni pritisk.  

 

Nekateri anketiranci so izpostavili, da uradnega razkritja pri njih nikoli ni bilo. Da se 

enostavno niso skrivali, da se je vse odvijalo spontano in da so jih ljudje zaradi tega tudi 

sprejeli. Verjetno bi Marshall v svoji razpravi o gejevskih zvezah to označil za enega izmed 

izgovorov, ki homoseksualce odvračajo od razkritja. Šlo bi verjetno za isto skupino ki meni, 

da razkritje ni potrebno, tako kot ni pri heteroseksualcih. Ob tem pa pozabljamo na dejstvo, da 

heteroseksualci že ob omembi svoje žene, moža, punce ali fanta in opazkah o nasprotnem 

spolu, potrjujejo družbeno pogojeno in sprejeto heteroseksualnost. 

 

3.5 Posledice razkritja na odnose v ožjem okolju 
 

- Posledice razkritja prijateljem so bile tako pozitivne: 

Mateja: Nimam slabih izkušenj glede tega, vsi so me lepo sprejeli, se »zezamo« na moj račun, 

ampak to ni  nič žaljivega al karkoli. 

Jana: … že od samega začetka so mi bili odličen »support«. 

Anja: Bili so mnogi, ki so to brez problemov sprejeli, ker so me videli srečno. 

 

- kot hladne oziroma negativne: 

 Tanja: … ob določenih ljudeh dobila občutek, da se želijo izogniti tej temi.  

Anja: Bili pa so tudi bližnji prijatelji, s katerimi nimam več odnosa zaradi tega razkritja. 

 

- Enako velja za družinsko okolje. Od oseb, ki so se razkrile je polovica navedla dobre 

izkušnje z družino: 

Jana: Potem je izvedela ostala družina, no, razen mame, ker mame to že itak prej čutijo. 

Drugače pa vsi – ata, brat, mama – totalno flegma. 

Pia: … so me sprejeli ne glede na to, kdo sem in kaj sem. 

Nina: Starši so to dobro sprejeli, jim ne predstavlja problema. 

 

- druga polovica pa je imela slabše, burnejše prve reakcije, ki so se kasneje umirile:  
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Ajda: Prva reakcija ni bila najboljša, razen sestre, ki je sprejela to kot nekaj čisto 

vsakdanjega, vendar sčasoma je tudi oče sprejel, mami pa na žalost še vedno ne sprejema, 

enostavno ne želi govoriti o tem, njej se enostavno to zdi nekaj »nenormalnega«. 

Anja: Doma je bila prva reakcija moje mame jok, ker ni razumela, kako sem zdaj s punco, če 

sem imela prej fante. A ko sva se pogovorili, je razumela, kako se počutim, in počasi je to 

sprejela. Danes ona, kot tudi drugi člani moje družine, mojo ženo sprejemajo in jo imajo zelo 

radi. 

Katja: Nekateri družinski člani, ki vedo, o tem ne govorijo. A ko me vidijo z moškim, so 

izredno srečni. Pa čeprav je le prijatelj, se trudijo iz tega narediti nekaj več, ker so tako 

srečni, da me vidijo z moškim. 

 

- Od dveh oseb (dekle, ki se je zaupalo takratnemu fantu in fant, ki se je zaupal 

takratnemu dekletu) je dekle opisalo reakcijo fanta, ki je bila pravzaprav le potrditev 

njegovih dvomov, tako da sta ostala prijatelja. 

Jana: Njegov odziv je bil najprej »saj se mi je zdelo«, potem pa sva šla na morje in zapila 

najino prijateljstvo. 

 

Že prej sem omenila pomembnost prijateljskih odnosov in njihovo varnost, ki jo pomenijo za 

razkritje. Največji obseg sprejemanja in največje število pozitivnih odzivov se zgodi v odnosu 

do najožjih prijateljev. Kar potrjuje tudi moja raziskava in četrta predpostavka. Kuhar in Švab 

(2005: 65-73) sta v raziskavi ugotovila, da so prijateljski krogi, kljub temu, da so najbolj varni 

prostor za razkritje, hkrati pa je statistično gledano najbolj verjetno, da bodo prav prijatelji 

tisti, ki bodo odnos zaradi razkritja pretrgali. Taki primeri so se pojavili tudi v moji raziskavi.  

 

Kar pa se tiče ožje družine, je zgodba drugačna. Markowa (Kuhar in Švab, 2005:73) 

ugotavlja, da je razkritje pred družino rušilno, ker ogrozi vsa konvencionalna pričakovanja 

glede spolnih vlog, ki so temelj družinskih odnosov. Hkrati pa večina staršev o 

homoseksualnosti kot možni opciji niti ne razmišlja, kaj šele razpravlja. 

 

Odzivi so različni, najbolj tipična pa sta dva momenta: po prvem šoku in različnih oblikah 

psihičnega nasilja se zadeva umiri in o tem se ne govori več. Mame pogosteje prevzemajo 

»krivdo« za otrokovo homoseksualnost, očetje pa zaradi še vedno obstoječe patriarhalnosti v 

družinskih razmerjih nimajo neke komunikacije z otrokom, čeprav se ta trend v zadnjih 

desetletjih spreminja  in se osebe, ki so odraščale v postmodernih družbah, pogosteje in bolj 
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zgodaj razkrijejo obema staršema (prav tam: 73-79). Avtorja (prav tam) omenjata prozorni 

klozet, ko so člani ožje družine seznanjeni z istospolno usmerjenostjo otroka, vendar o tem 

molčijo in tudi ne navežejo stikov z partnerjevo družino. Prozorni klozet je pogosto tudi 

družinski klozet, po razkritju se namreč družinski člani skupaj z otrokom pojavijo v klozetu 

glede na širšo družbeno okolje.  

 

Tako kot so bili odzivi prijateljev na razkritje različni, so bili različni tudi odzivi staršev 

in sorojencev. Zato tretje predpostavke ne morem potrditi in ne ovreči. Tako prijateljski 

kot družinski odnosi so intenzivni in vsak je zaznamovan po svoje. Tako eni kot drugi tvorijo 

pomembne člene v našem vsakdanjiku in dobri odnosi so vsekakor cilj, kateremu sledimo. 

Predpostavka je bila postavljena zaradi razmišljanja, da so starši vseeno del starejše 

generacije, ki ji mnogokrat nepravično dodajamo pridevnike nerazumevanja, nepoznavanja, 

nezanimanja in odtujenosti. Prevečkrat se izkaže, da gre za nevarne stereotipe, ki jih naša 

družba tako rada ustvarja. Staršev ne izberemo, hkrati pa so prav oni tisti, ki nas po teoriji 

psihoanalitikov globoko zaznamujejo in ranijo že v zgodnjem otroštvu, od katerega potem 

nosimo bremena in stare rane, ki se tako ali drugače manifestirajo v našem delovanju, 

dojemanju sveta, razumevanju in vstopanju v odnose. Zavedati pa se moramo dejstva, da so 

tudi starši le ljudje, zaznamovani z lastnimi notranjimi boji iz svojega otroštva, ki se trudijo 

opravljati zahtevno vlogo starša po najboljših močeh, in seveda niso vedno uspešni in 

popolni. Kakor ni nič v življenju. A potrebno jim je dati možnost, enako kot ostalim 

pomembnim ljudem v bližini. Odprtosti, razumevanja in sprejemanja drugačnosti se je treba 

naučiti in to učenje je po navadi uspešno, ko so stkani pomembni odnosi, tako družinski kot 

prijateljski. Resnica je preprosta. Če imaš človeka rad, ga boš sprejel in imel rad takšnega, kot 

je. Nekateri to razumejo v trenutku razkritja, drugi potrebujejo več časa, spet tretji se tega 

dejstva že zavedajo v svoji notranjosti mnogo prej preden se ubesedi, žal pa je še vedno 

mnogo tistih, ki tega nikoli ne sprejmejo. In ti izgubijo največ. 

 

3.6 Posledice razkritja na odnose v košarkarskem okolju 
 

- Izkušnje so bile večinoma pozitivne. Tiste osebe, ki so se razkrile soigralkam, brez 

izjeme navajajo dobre in pozitivne izkušnje:  

Mateja: odnos z igralkami je ostal nespremenjen, popolnoma sproščen. 
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Jana: njen odziv (soigralka, cimra) je bil popolnoma sprejemljiv, brez kakršnihkoli negativnih 

presenečenj. 

Tanja: odnos s soigralkami se je izboljšal, ker so nekatere med njimi celo izrazile spoštovanje 

do mene, ker si upam biti to, kar sem … moj odnos do njih pa je hkrati postal bolj sproščen, 

saj mi ni bilo več treba lagati in se pretvarjati pred njimi. 

Pia: nikoli nisem imela težav z trenerji ali soigralkami, vedno so me podprli. 

Nina: soigralke so to sprejele oz. so verjetno vedele že pred mano, mislim da so se prijateljske 

vezi nekoliko utrdile. 

 

- Tri osebe so imele slabše izkušnje s trenerji: 

Jana: Iskreno povedano, se mi je zdelo, da je to negativno vplivalo na najin nadaljnji odnos. 

Ampak to je povsem subjektivno z moje strani, vprašanje, kaj je bilo res. 

Katja: Vem, da so bili trenerji, ki jim moja spolna usmerjenost ni bila všeč. 

Anja: … vsi so jo sprejemali (mojo spolno usmerjenost) kot nekaj naravnega in normalnega, 

vsaj soigralke (trenerji ne toliko). 

 

- Ajda, ki je trenerjema zaupala svojo istospolno usmerjenost, je bila deležna pozitivne 

reakcije: 

Anja: Sprejela sta super (trenerja), brez obsojanja in kakšnih nepotrebnih vprašanj, zakaj, 

kako itd. Nikoli nisem čutila, da se je po tem razkritju odnos med mano in trenerjem kaj 

spremenil. 

 

- Katja je izpostavila, da ljudje raje vidijo, da se ne izpostavljaš, kot istospolno 

usmerjena oseba. Počutijo se varneje. 

Katja: Mislim pa, da ljudje raje vidijo, da se ne izpostavljaš preveč. O moji usmerjenost se je 

vedelo, nikoli pa ni bilo isto kot pri heteroseksualnih parih. 

 

- Osebi, ki se nista razkrili, posledično nista trpeli nobenih slabih izkušenj. 

 

Odnosi v ekipah niso enaki odnosom v drugih službah. Ekipa je živ tvor, ki se gradi od 

začetka sezone pa vse do konca, velikokrat se ohranijo odnosi z soigralkami(ci) še v 

prihodnosti. Velikokrat je tako, da se ekipa vsako leto spreminja, v profesionalnem športu 

moraš biti pripravljen na takšne in drugačne spremembe in z izkušnjami si pomagaš vedno 

znova vzpostaviti dobre odnose z soigralkami in strokovnim štabom. 
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Predvsem pa je jasno, da ekipa predstavlja pomemben del športnikovega socialnega in 

vsakdanjega okolja, predvsem v mladostniškem obdobju in puberteti, ko se ta razvija, tako 

telesno kot psihično in spolno, ko spoznava sam sebe, svoje interese, svet okoli sebe, mu 

ekipa in odnosi znotraj nje nudijo varno in domače okolje, kjer je lahko to kar je. Pa tudi 

kasneje, ko je najstniško obdobje že končano, ko počasi stopa proti odraslosti, ko razvija 

svoja zanimanja, oblikuje svojo osebnost, gradi prijateljske in ljubezenske odnose.  

 

Zato ni nič čudnega, da so mnogi odnosi znotraj ekipe (tako med soigralkami, soigralci kot 

med in z strokovnim štabom: trenerji, pomočniki trenerjev, fizioterapevti, …) močni, trdni in 

zaupni. 

 

Glede na to, da se je večina tistih, ki so se odločile razkriti svojo istospolno usmerjenost, 

razkrila svojim soigralkam, dve od njih sta bili hkrati tudi sostanovalki, lahko potrdim 

svojo četrto predpostavko. Namreč, da odnosi znotraj ekipe niso vedno le striktno 

profesionalni, kot verjetno niso na mnogih drugih delovnih mestih in mnogokrat se med 

športniki stkejo tudi prijateljske vezi, medsebojno zaupanje in spoštovanje, kar pripomore k 

bolj pristnim in globljim odnosom. Ti pa so glavni razlog, da se osebe z istospolno usmerjeno 

identiteto počutijo dovolj pogumne in sprejete, da se razkrijejo znotraj ekipe, kot je pokazala 

raziskava. Hkrati pa je pomembna tudi ugotovitev, da se je večina za prvo razkritje odločila 

izbrati ravno soigralke in prijateljice iz košarkarskega okolja, kar še dodatno poudarja 

pomembnost tovrstnega okolja pri razkrivanju drugačnosti in potrebo po sprejetosti. 

Izkušnje anketirancev ob razkritju so bile večinoma pozitivne, tiste, ki so se zaupale 

soigralkam, so brez izjeme navedle, da je bila izkušnja pozitivna, da so se odnosi ohranili, da 

so postali bolj sproščeni, da so se utrdili in celo izboljšali. Drugače je bilo pri trenerjih, s 

katerimi so imele tri osebe slabe izkušnje, ko so izvedeli za njihovo spolno usmerjenost.  

 

Ne gre pa spregledati dejstva, da sta javni in delovni prostor (kamor po mojem delno spada 

profesionalni šport) dva družbena konteksta, kjer hetero-normativnost ohranja svojo moč. 
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3.7 Diskriminacija zaradi istospolne usmerjenosti 
 

- Dve osebi sta se počutili diskriminirano z strani trenerjev, ena od njiju tudi z strani 

uprave kluba: 

Jana: Vendar samo v eni ekipi, v drugi je bila zgodba povsem drugačna. Iskreno povedano se 

mi je zdelo, da je to negativno vplivalo na najin nadaljnji odnos. Ampak to je povsem 

subjektivno z moje strani, vprašanje, kaj je bilo res … so v upravi sedele nekatere trde glave, 

ki so se zbale, da bom »okužila« mlajše soigralke in jih zvabila na to »pot«. 

Anja: Filtrirali so stvari med novinarje z namenom škodovati moji partnerki. Večerjali so z 

soigralkami in govorili o moji vezi, kako ne razumejo, kako je lahko taka ženska kot jaz z 

drugo žensko. In mnogo drugih stvari. 

 

- Ajda je navedla, da se odnos z tistimi, ki se jim je razkrila, ohranil, za ostale pa ji je 

vseeno, kaj si mislijo:  

Anja: Nikoli nisem čutila, da bi kdorkoli, ki je vedel, kaj sem, spremenil mnenje o meni 

oziroma spremenil odnos, za tiste, ki pa niso vedeli oziroma jim nikoli nisem osebno 

povedala, mi je bilo in mi je še vedno popolnoma vseeno, kaj mislijo. 

 

- Štiri osebe niso čutile nobene diskriminacije, niso se počutile stigmatizirane zaradi 

svojega razkritja.  

 

- Katja je omenila, da so ljudje imeli drugačen odnos do njene punce, kar pojmuje kot 

način diskriminacije. Z gotovostjo pa tudi trdi, da so obstajali klubi (kateri, ni 

navedla), ki eksplicitno niso hoteli istospolno usmerjenih igralk v svoji ekipi:  

Katja: Nikoli pa ni bila tema diskusije v smislu, glej to je njena punca, ali o kako sta lep par 

in podobne stvari. Nihče se ni na tak način obrnil nanjo, kot bi verjetno se, če bi bila fant. 

Mogoče je to nek način diskriminacije, a sem sprejela to raven, kjer se ljudje počutijo udobno 

... sem slišala komentarje trenerjev o tem, katera igralka je lezbijka ali ni. Zagotovo pa tudi 

vem, da so bile ekipe, ki specifično niso hotele istospolno usmerjenih igralk.  

 

- Luka je zbolel za depresijo:  

Luka: Moral sem igrati svojo vlogo in skriti moj pravi jaz. Bilo je res težko in depresivno. 

Nekateri soigralci so me klicali neroda in čudak. To vsekakor ni bilo prijetno poslušati, ravno 

tako ne komentarjev o pedrih. 
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Večina tistih, ki so se razkrile, se ni počutila diskriminirano, bili pa so primeri diskriminacije 

z strani trenerjev, uprave kluba, obstajale so ekipe, ki izrecno niso hotele lezbijk v ekipah. 

Edini moški v raziskavi, ki se ni razkril, ne v ožji družini, ne v ekipi, ne prijateljem, je trpel za 

depresijo, ravno zaradi te stalne napetosti in pretvarjanja, kdo in kaj je.  

 

Torej peta predpostavka ne drži, čeprav je zanimivo dejstvo, da se nobena od 

sodelujočih ni počutila stigmatizirano od soigralk. Pritiski so prišli od »zgoraj«, sklepam, 

da zaradi nepoznavanja in nerazumevanja teme, stereotipnih in homofobičnih predstav, pa 

tudi zaradi tipično napačne, seksualne predstave o ženskem spolu (v primeru uprave kluba, ki 

se je bala, da bo igralka na »deviantno pot« zvabila in »okužila« mlajše, ekipa, ki ni želela 

lezbijk, in trenerji, ki so drugače obravnavali lezbijke znotraj ekipe).  

 

Po Kuhar (2001: 195) so družbeni konteksti, ki posamezniku otežujejo razkritje in po mojem 

mnenju lahko vodijo do diskriminacije: homofobija, vulgarizirane predstave o 

homoseksualnosti in izostanek pozitivnih modelov homoseksualnih vlog.  

 

Čeprav zaradi nereprezentativnega vzorca ne morem potrditi, da so moški v ekipnih športih 

bolj homofobičnih od žensk, je vseeno pomemben podatek, da sem za raziskavo našla le 

enega košarkarja, geja, pa še zanj se je izkazalo, da se nikoli ni razkril v športnem okolju, niti 

ožji družini. To kljub vsemu kaže na večjo stigmatiziranost in homofobičnost v moških 

ekipnih športih. V zahodni kulturi je koncept moškosti zelo tesno povezan s 

heteroseksualnostjo, kar povzroča psihološki in družbeni pritisk in moške, da svojo moškost 

potrjujejo prek zavračanja tega, kar družba ne zaznava kot pravo moškost. Pirnar (2006) meni, 

da je na podlagi uveljavljenih patriarhalnih vzorcev, ki moškemu in ženskemu spolu 

pripisujejo družbene vloge, na podlagi katerih nastane družbeni spol, nekako logično, da je 

feminizirana vloga moškega z vidika tradicionalnih mačističnih miselnosti bolj problematična 

in posledično je moška homoseksualnost bolj stigmatizirana.  
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3.8 Toleranca in sprejemanje istospolne identitete v športu 
  

Tri osebe so izpostavile Španijo kot odprto državo, ki dovoljuje istospolne poroke in ki je 

naredila velik korak naprej na tem področju. Omenjen je bil tudi Izrael. Slovenija je bila 

označena kot država, ki zelo obsoja homoseksualce, čeprav naj bi se zadeva izboljševala. 

 

Dojemanje tolerance je lahko individualna ali skupinska izkušnja. V moji raziskavi sem 

spraševala po individualnem mnenju, ki je odvisno od vsakega posameznika, od prostora in 

časa, v katerem je bil vzgojen in od kulture, v kateri živi. Glede na to, da že osem let živim v 

Španiji in poznam njihovo kulturo, jezik, navade, obnašanja itd., hkrati pa predstavlja del 

mene tudi slovenska kultura, lahko potegnem določene vzporednice z mnenji respondentov. 

Tako v športu kot v vsakdanjem življenju biti gej ali lezbijka ni tako stigmatizirano in skrito 

pod preprogo, kot v Sloveniji.  

 

Moja raziskava ne zajema drugih sociodemografskih podatkov razen starosti in narodnosti, 

vendar bom na tem mestu potegnila vzporednico z raziskavo Vsakdanje življenje gejev in 

lezbijk (Švab, Kuhar, 2005:42), pri razlagi večje koncentracije gejev in lezbijk v urbanih 

središčih, za kar je razlog lahko v večji anonimnosti tovrstnega okolja in več možnostih za 

oblikovanje »homoseksualnega« življenjskega stila. Hkrati pa verjetno velja, da imajo v tujini 

oziroma predvsem v državah, kjer imajo urejeno socialno zakonodajo in enake možnosti, 

homoseksualni pari več pravic (npr. poroka).  

3.8.1  Danes več tolerance 
 

Mateja: Mlajše generacije so bolj dovzetne do drugačnosti… 

Tanja: Kar se tiče tolerance v športu glede drugačne spolne identitete se zdi, da je danes 

večja. Vendar pa je to težko trditi, saj se včasih o tem ni toliko govorilo kot se govori danes. 

 

Razlike med starejšo in mlajšo generacijo so očitne. Mlajši generaciji je zaradi procesa 

destigmatizacije s pomočjo medijske izpostavljenosti teme, dostopnih informacij na internetu, 

lezbičnega in gejevskega aktivizma ter zakonsko varnostjo pred diskriminacijo, lažje kot 

starejši generaciji, ki izbire niti ni imela. Soočeni so bili z več stigmatizacije in celo 

kriminalizacijo, tako da jim je preostalo manifestno heteroseksualno življenje in skrivanje 

svoje homoseksualnosti (Kuhar, 2005: 67). 
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S tem lahko le delno potrdim svojo šesto predpostavko, da je danes v športu več 

tolerance, kajti več jo je le v ženskih športih. Moški športniki so še vedno dokaj zaprta celica, 

kjer je biti homoseksualen popolnoma nepojemljivo in nerazumljivo, kaj šele širše sprejeto. 

3.8.2  Pomanjkanje strpnosti 
 

- Dve osebi menita, da večja toleranca velja le za ženske športnice, ki so lezbijke, 

medtem ko je za moške športnike, ki so geji, veliko težje, tako v ekipah kot v družbi 

na splošno 

Mateja: Glede moških je malo drugače, ker se mi zdi , da težje razkrijejo svojo identiteto in se 

zaradi tega skrivajo. 

Nina: Mislim, da se stanje glede istospolno usmerjenih ljudi izboljšuje, vsaj v ženskih športih. 

Kar se moških športov tiče, mislim da je potrebno še kar nekaj časa, da bo tudi to tolerirano. 

 

- »Vse ženske v športu so lezbijke« 

Katja: Še vedno obstajajo ljudje, ki menijo, da so vse ženske v športu lezbijke. Čisto 

neresničen stereotip. 

 

- Delo z otroki 

Nina: Kjer sem morda nekoliko zadržana pri izražanju svoje spolne identitete je, kadar delam 

z otroki. Tu se mi zdi, da je še nekoliko nerealno in nevarno govoriti o svoji spolni 

usmerjenosti. Kar pa upam, da se bo v prihodnje izboljšalo. 

 

- Problem v upravah klubov in širši javnosti 

Jana: Mislim, da znotraj športnega tima to tako ali tako že dolgo ni problem, večji problem 

vidim v širši javnosti in športnih funkcionarjih ter njihovem načinu, kako utegnejo 

obravnavati takšne posameznike. 

 

- Primeri dobre prakse 

Nina: Sem aktivna pri pridobivanju pravic za istospolno usmerjene pare in posameznike. Z 

svojo popolnoma odkrito spolno usmerjenostjo želim tudi drugim pomagati, ki si, zaradi 

različnih razlogov, morda ne upajo biti popolnoma odkriti pri svoji homoseksualni identiteti. 

Jana: Menim pa tudi, da bi lahko s svojim »outiranjem« veliko pripomogli naši priznani 

športniki in športnice, ki so geji/lezbijke, in bi tako prispevali k prevetritvi zaplankanih glav. 
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Že velikokrat se je za pomanjkljivo in neuspešno izkazalo propagiranje strpnosti, ki ni 

podprto s širšimi družbenimi spremembami, ki bi povečale dostop različnih skupin do 

različnih možnosti in dostojanstva. Kuhar (2008: 53) v svojem članki Mladi in stari stereotipi 

navaja nekaj predlogov, ki jih je leta 2006 objavil mladinski forum za raznolikost, in menim, 

da so njegova priporočila bistvena pri doseganju večje tolerance do homoseksualcev: 

 

- razvijanje in implementacija zakonodaje proti sovražnemu govoru, 

- redno analiziranje in spremljanje različnih vrst diskriminacije ter implementacija 

ukrepov, 

- promocija neformalnega izobraževanja kot sredstva za promocijo raznolikosti, 

- ozaveščanje stereotipov in predsodkov v medijih in državnih institucijah, 

- sodelovanje nevladnih organizacij, sindikatov in zasebnega sektorja pri razpravi o 

enakosti na delovnem mestu, 

- pospeševanje zavedanja o prednostih raznolikosti v družbi, 

- zagotovitev aktivnega sodelovanja nevladnih organizacij v vladnih procesih in 

upoštevanje njihovih poročil o diskriminaciji, 

- razvijanje metod in orodij za socialno vključenost glede na specifične realnosti 

posameznih skupin, 

- vključevanje marginaliziranih skupin v politično odločanje, 

- poskrbeti, da šolski sistem ne reproducira neenakosti, predsodkov in stereotipov, 

- zagotavljati vključenost manjšinske skupine na lokalni in nacionalni ravni, 

- krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami ter med nevladnimi 

organizacijami in mediji. 
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4 SKLEPI 
 

Pred začetkom raziskovanja, sem v družbi dveh reprezentančnih košarkarskih kolegic, Helene 

Boade in Katje Kotnik, ki sta mi pomagali pri natančnejšem in izpopolnjenem prevodu, v 

hotelu v Kranjski Gori »paničarila«, da sploh ne bo nihče odpisal in da bo šla moja diplomska 

naloga in zaključek študija, ki se vleče kot jara kača, na koncu rakom žvižgat. Vztrajno sta me 

mirili, a slab občutek je ostal. Skrbelo me je, da so intimne, osebne izpovedi o svoji 

homoseksualni identiteti, razkritju, razlogih zanj, o diskriminaciji itd., na podlagi katerih sem 

si zamislila opraviti raziskovalni del, vseeno nekaj, kar je na robu. Na robu zato, ker je spolna 

identiteta stvar posameznikove intime in osebne odločitve, hkrati pa je z vpetostjo v hetero-

normativni socialni prostor zaznamovana kot drugorazredna, slaba, vulgarna, promiskuitetna 

in kot taka razumljena večini heteroseksualcev. Posledično prodre v javni prostor slabšalni 

diskurz o homoseksualnosti z vsemi primesmi homofobije, neenakosti in izenačevanja 

»promiskuitetne homoseksualnosti« z »drugorazrednimi osebnostnimi lastnostmi« itd. In ko 

se godijo krivice, ko ljudje trpijo zaradi občutkov sramu, ko jih družbena in prevečkrat lastna 

nesprejetost vodita v vse hujše osebnostne in psihične stiske, ko se rušijo odnosi in družine, 

spolna identiteta izstopi iz zasebnosti in postane problem družbe. Bolje rečeno, del družbe, ki 

bi morala svoje manjšine, svoje odtenke različnih mavric zaščititi, sprejeti in s ponosom bivati 

v sožitju. Se zavedati, da nas drugačnosti in izstopanja bogatijo in pomagajo pri lastnem 

osebnostnem razvoju. 

Ko sem začela dobivati prve izpovedi, sem bila evforična in vedela sem, da mi bo  

raziskovalni del diplomske naloge vseeno uspel. Vprašanje je bilo le, s kakšnimi zaključki. 

Področja na temo homoseksualnosti so postala del mojega življenja in postala sem še posebej 

občutljiva za kakršnekoli dovtipe, stereotipe in predsodke, ki to temo tako ali drugače še 

vedno v dobršni meri spremljajo v vsaki debati, pogovoru, razmišljanju. 

 

Zaključki, do katerih sem prišla tako s pomočjo literature kot z raziskavo, so naslednji: 

- Prva razmišljanja o privlačnosti istospolnih oseb se pojavijo pred 15. letom, ko se 

človek sooča z lastno seksualnostjo. Dejstvo pa je, da se tovrstna razmišljanja prej 

pojavijo pri moških, verjetno zaradi družbenega tihega dogovora, da so ženski odnosi 
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v večji meri emocionalni in izgubijo noto lezbištva, vsaj v puberteti in odraslosti. 

Moški hitreje preidejo k seksualnosti. 

- Večina oseb, ki so jim všeč osebe istega spola, ima prejšnje heteroseksualne izkušnje 

in celo dolgotrajne heteroseksualne veze. Tukaj je pomembno zopet poudariti pomen 

heteroseksizma kot družbeno sprejete normalnosti, ki ne ponuja veliko drugih 

možnosti. Hkrati pa gre za obdobje spoznavanja sebe, eksperimentiranja in odpiranja 

mej in ne glede na vse, si v kritičnem obdobju, ki je obdobje odraščanja, še preden 

človek dozori v močnejšo in zrelejšo osebnosti, večina želi biti sprejeta in »običajna«. 

Torej heteroseksualno usmerjena. 

- Razkritje je proces sprejemanja drugačne spolne identitete, razkrivanje okolici in 

redefiniranje samega sebe in odnosov, v katere je človek vpleten. Prvi zaključek o 

pozitivnih odzivih na razkritje v ekipi je bil potrjen. V veliki meri zaradi dejstva, da se 

človek najprej zaupa tistim, ki so mu najbližje in za katere verjame, da ga bodo 

sprejeli. To kaže tudi na močne, prijateljske vezi, ki se spletejo v športnih ekipah, tako 

v amaterskem kot v profesionalnem športu, ki je eden izmed mnogih pozitivnih 

dejavnikov, ki jih s seboj prinaša ukvarjanje s športom. 

- Drugi zaključek, da se večina znotraj športnega okolja ne razkrije zaradi strahu pred 

diskriminacijo, se ne potrdi. Večina vprašanih se je namreč razkrila v svojem 

košarkarskem okolju oziroma tega nikoli niso skrivali ali zanikali, kar nekateri 

pojmujejo kot neke vrste priznanje.  

- Izstopiti ali ostati v »klozetu«, to je zdaj vprašanje. Razlogi proti, ki so jih navedli 

respondenti, so bili strah pred okolico, heteroseksizem kot sprejeta družbe oblika 

seksualnosti, mnenje, da je to osebna stvar in odločitev vsakega posameznika, sram in 

pa govorice, ki se ne zanikajo in tako prevzamejo sramežljivo vlogo priznanja. 

- Tretjega zaključka o drugačnem sprejemanju homoseksualnih oseb z vidika staršev in 

prijateljev ne morem ne ovreči ne potrditi, prišla pa sem do zavedanja, da so vsi naši 

bližnji in intenzivni odnosi našega vsakdana, zgodba zase. Vsak je svoje vesolje in 

skupaj tvorimo osončje, ki nas zaradi mrka lahko za hip zasenči, dokler ne zberemo 

dovolj samozavesti in moči in stopimo naprej z zavedanjem, da izgubljajo tisti, ki nas 

ne sprejmejo zaradi takšnih ali drugačnih strahov, fobij, predsodkov. 

- Četrti zaključek se je potrdil, in sicer, da si večina, ki se odloči za razkritje znotraj 

ekipe, za to izbere soigralke. Kar nas spret napelje na pomembnost odnosov v ekipi, 

medsebojnega zaupanja in spoštovanja, tako na igrišču kot zunaj njega. Izkušnje 

kažejo, da se večina odnosov po razkritju ohrani, lahko se celo utrdi in izboljša. 
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- Peti zaključek, da se je večina sodelujočih počutila stigmatizirano zaradi svoje 

drugačnosti, se ni potrdil. Mogoče sem to najmanj pričakovala, hkrati pa sem vesela, 

da je realnost taka. Po mojem mnenju gre za napredek, ki ga je naredila družba z večjo 

medijsko izpostavljenostjo te teme, z dejstvom, da se ta manjšina zavzeto bori za svoje 

pravice in spremembe v zakonodaji, predvsem pa, kar zadeva šport, želim na tem 

mestu izpostaviti pogum športnic in športnikov, ki so se razkrili, in tistih, ki drugačno 

spolno usmerjenost sprejemajo kot nekaj vsakdanjega in ji tako odvzemajo negativen, 

slabšalen prizvok. Žalostno dejstvo pa je, da pri moških športnikih ni ravno tako. Vsaj 

v košarki je bilo nemogoče sploh najti istospolne usmerjene košarkarje in že samo 

vprašanje, če kdo pozna koga, je marsikoga pustilo v neprijetnem položaju, v smislu 

»kaj to sploh sprašuješ, med košarkarji pa res ni homoseksualcev«. Seveda so, le 

razkriti se ne morejo v tako homofobičnem in diskriminatornem okolju, ki po mojem 

mnenju predstavlja enega glavnih problemov moškega skrivanja in potlačevanja lastne 

identitete. 

- Šesti zaključek o tem, da bo prevladalo mnenje, da je danes več tolerance v športu, se 

tudi v tem primeru z mojega zornega kota ujema le z ženskim športom. Toleranca do 

športnikov gejev je še vedno nekaj svetlobnih let zadaj. 

 

Glede na to, da ne gre za statistično raziskavo ampak za osebne izpovedi, tudi zaključkov ne 

moremo posplošiti na celotno skupino istospolno usmerjenih športnikov in športnic. Bogastvo 

tovrstne raziskave pa vidim v poglobljenem vpogledu v osebne zgodbe sodelujočih in s tem 

bolj oseben pristop do razumevanja težav, problemov in izkušenj s katerimi se soočajo 

istospolno usmerjeni športniki in športnice. 

 

 

 

 
 

 - 69 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

5 LITERATURA IN VIRI 
 

1. Bahovec, E. D. & Šetinc, K. (2006). Demokracija je ženskega spola. Ljubljana. Delta 

 

2. Beauvouir, de S. (2000). Drugi spol 1. Ljubljana: Delta. 

 

3. Beauvouir, de S. (2000). Drugi spol 2. Ljubljana: Delta. 

 

4. Boswell, J. (2005). Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. Geji in lezbijke v 

zahodni Evropi od začetka krščanstva do štirinajstega stoletja. Ljubljana: Škuc. 

 

5. Borštnar, T. (2011). Moj otrok je gej, lezbijka – Glas staršev, ki jim je otrok razkril svojo 

(isto) spolno usmerjenost. Diplomsko delo, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

 

6. Butler, J. (2001). Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana: Škuc. 

 

7. Cottingham, L. (2009). Lezbijke smo tako šik da pravzaprav sploh nismo več lezbijke. 

Ljubljana: Škuc. 

 

8. Dover, K. J. (1995). Grška homoseksualnost. Ljubljana: Krtina. 

 

9. Doupona Topič, M. in Petrović, K. (2000). Šport in družba: sociološki vidiki. Ljubljana: 

Fakulteta za šport. 

 

10. Društvo Dih – Enakopravni pod mavrico (n.d.). Pridobljeno 19.6.2015. 

http://www.dih.si/drustvo  

 

11. Elling, A., de Knopp, P. In Knoppers A. (2003). Gay/Lesbian Sport Clubs ans Events: 

Places of Homo-Social Bonding and Cultural Resistance. International Review for the 

Sociology of Sport, 38/4, str. 441-456. Pridobljeno 19.7.2010. 

http://irs.sagepub.com/content/38/4/441  

 

12. European gay & lesbian federation (2010). Pridobljeno 22.7.2010. 

http://www.eglsf.info/eglsf-about.php 

 - 70 -    
 

http://www.dih.si/drustvo
http://irs.sagepub.com/content/38/4/441
http://www.eglsf.info/eglsf-about.php


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

 

13. Faderman, L. (2002). Več kot ljubezen moških. Romantično prijateljstvo in ljubezen med 

ženskami od renesanse do sodobnosti. Ljubljana: Škuc. 

 

14. Giddens, A. (2000). Preobrazba intimnosti. Spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih 

družbah. Ljubljana: Založba/*cf.  

 

15. Giddens, A. (2001). Sociology. Cambridge:Polity press; Oxford: Blackwell. 

 

16. Goldstein, R. (2005). Homo konzerve. Ljubljana: Škuc. 

 

17. Homofobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v 

državah članicah EU, Del II: Družbeni položaj. FRA – Agencija Evropske unije za temeljne 

pravice 2009. 

 

18. Horn, M. (2012). Šport kot sredstvo socializacije istospolno usmerjenih oseb in njihova 

integracija v širšo družbo. Diplomsko delo, Ljubljana: Fakulteta za šport. 

 

19. Kuhar, R. (2001). Mi, drugi. Oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete. Ljubljana: 

Škuc. 

 

20. Kuhar, R. (2002). Ptičja hrana za homofobe. Pridobljeno 2.5.2014. 

http://www.ljudmila.org/siqurd/pride/2002/bilten4.php 

 

21. Kuhar, R. (2006). Homofobija: Kultura strahu pred homoseksualnostjo. Teorija in praksa 

let. 43, 3-4/2006, str. 540-554. 

 

22. Kuhar, R. (2008). Spremna beseda. V: Domala normalen: argument o homoseksualnosti. 

Ljubljana: Krtina. 

 

23. Kuhar, R. (2009). Na križiščih diskriminacije: večplastna in intersekcijska diskriminacija. 

Ljubljana: Mirovni inštitut. 

 

 - 71 -    
 

http://www.ljudmila.org/siqurd/pride/2002/bilten4.php


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

24. Kuhar, R., Kogovšek Šalamon N., Humer Ž. in Maljevac S. (2011). Obrazi homofobije. 

Ljubljana: Mirovni inštitut. 

 

25. Kuhar, M. (2008). Mladi in stari stereotipi. Socialna pedagogika, vol.12,1, s. 39-55. 

 

26. Kruger, A. (1999). The homosexual and homoerotic in sport. International Politics of 

Sport in the 20th Century, str. 191-216. Pridobljeno 17.7.2010. 

http://site.ebrary.com/lib/narodna/Doc?id=10062801&ppg=202 

 

27. Legebitra – Zagovorništvo človekovih pravic LGBT skupnosti in posameznikov(ic) (n.d.). 

Pridobljeno 21.6.2015. http://www.legebitra.si  

 

28. Lukšič, A. (ur.) (1995). Gejevske in lezbične študije. Časopis za kritiko znanosti let.13, 

št.177. Ljubljana : Študentska organizacija Univerze. 

 

29. Mednarodni dan boja proti homofobiji (2011). Pridobljeno 2.5.2014. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20110513STO19333/html/17.-

maj-Mednarodni-dan-boja-proti-homofobiji  

 

30. Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: VŠSD. 

 

31. Mennesson, C in Clement J.P. (2003). Homosociability and Homosexuality: The Case of 

Soccer Played by Women. International Review for the Sociology of Sport, 38/3, str. 311-330. 

Pridobljeno 19.7.2010. http://irs.sagepub.com/content/38/3/311  

 

32. Nastran Ule, Mirjana (1999). Predsodki in diskriminacije. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

 

33. Out in Slovenija (n.d.). Pridobljeno 20.6.2015. 

http://www.outinslovenija.com/index.php/opis.html  

 

34. Pirnar, M. (2006). Tok protitok. Konstrukcija in reprezentacija homoseksualne identitete v 

20. stoletju. Ljubljana: Škuc. 

 

 - 72 -    
 

http://site.ebrary.com/lib/narodna/Doc?id=10062801&ppg=202
http://www.legebitra.si/
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20110513STO19333/html/17.-maj-Mednarodni-dan-boja-proti-homofobiji
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/news-room/content/20110513STO19333/html/17.-maj-Mednarodni-dan-boja-proti-homofobiji
http://irs.sagepub.com/content/38/3/311
http://www.outinslovenija.com/index.php/opis.html


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

35. Siqrd – Slovenian Queer Resources Directory (n.d.) Pridobljeno 20.6.2015. 

http://www.ljudmila.org/siqrd/roza-klub/  

 

36. Sullivan, A. (2008). Domala normalen: argument o homoseksualnosti. Ljubljana: Krtina. 

 

37. Škuc (n.d.). Pridobljeno 19.6.2015.  

http://www.skuc.org/index.php?show=dejavnosti&act=zaloznistvo  

 

38. Škuc (n.d.). Pridobljeno 19.6.2015. 

http://www.skuc.org/index.php?show=dejavnosti&act=gibanja  

 

39. Švab, A. In Kuhar, R. (2005). Neznosno udobje zasebnosti. Vsakdanje življenje gejev in 

lezbijk. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije. 

 

40. Velišček, T., Bošnjak, N., Cahunek, L., Hlad, M., Hojan, T., Markovič, M., Prezelj, N., 

Štefanec, V. I Štih, K. (2011). Prisotnost homofobije med študentkami in študenti Univerze v 

Ljubljani. Socialna pedagogika let. 15, št. 1, str. 39-55. 

 

41. Vicman, M. (2008). Spolni stereotipi v športu. Diplomsko delo, Maribor: Filozofska 

fakulteta. 

 

42. Vičič, D. (2011). Konec neenakosti. Mladina. Pridobljeno 21.6.2015.  

http://www.mladina.si/164659/konec-neenakosti/  

 

43. Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 

44. Wittig, Monique (2000). Eseji. Ljubljana: Škuc. 

 

45. Zajec, Ž. (2007). Primerjava marketinške zanimivosti moškega in ženskega športa. 

Diplomsko delo, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

  

 

 

 - 73 -    
 

http://www.ljudmila.org/siqrd/roza-klub
http://www.skuc.org/index.php?show=dejavnosti&act=zaloznistvo
http://www.skuc.org/index.php?show=dejavnosti&act=gibanja
http://www.mladina.si/164659/konec-neenakosti/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

6 PRILOGE 
 

6.1 Smernice za intimne zgodbe 
 

- Slovenska verzija 

 

Zdravo, 

sem študentka Pedagoške fakultete – smer Socialna pedagogika na Univerzi v Ljubljani, 

hkrati pa sem tudi profesionalna igralka košarke. Pišem diplomo na temo razkritje 

homoseksualne ali biseksualne identitete v profesionalnem športu – košarki. 

Zdi se mi zelo pomembna tema, o kateri se je na žalost premalo govorilo v javnosti. Moj 

projekt temelji na osebnih izkušnjah vsakega posameznika. Namen je spoznati vzroke, razloge 

in faktorje, ki vplivajo na odločitev za razkritje homoseksualne ali biseksualne identitete. 

Verjamem, da raziskava lahko privede do zanimivih rezultatov in zato potrebujem tvoje 

sodelovanje, da mi poveš tvoje lastne izkušnje povezane z homoseksualnostjo ali 

biseksualnostjo. Sodelovanje je seveda prostovoljno, zagotovljena pa je tudi absolutna 

anonimnost. 

Pomagaj mi, prosim, doseči moj cilj pri raziskovanju. Napiši mi svojo izkušnjo v obliki 

zgodbe, eseja, pripovedi o: 

- Si razkril(a) homoseksualno identiteto v košarki: v tvoji ekipi, soigralcem/soigralkam v 

klubu, tvojemu trenerju,…? Si jo razkril(a) le v eni ekipi ali v večih? 

- Kdaj in zakaj si se odločil(a)o tem spregovoriti? Če tega nisi storil(a), zakaj ne? 

- Kakšna je bila tvoja izkušnja? Kako so se obnašali do tebe ob razkritju, komu si najprej 

povedal(a) znotraj ekipe, so te sprejeli, si čutil(a) kakršnokoli diskriminacijo, se je 

spremenil tvoj način obnašanja po razkritju ali se je spremenil njihov odnos do tebe,...?  

- Si o tem spregovoril/a v privatnem življenju? Če si lahko primerjaš razkritje v 

košarkarskem okolju z razkritjem v družini, med prijatelji,…?  

- Se ti zdi, da si bil(a) stigmatizirana v tvoji profesionalni karieri zaradi drugačne spolne 

identitete? 

- Se ti zdi da je danes v športu več tolerance kar se tiče te teme? 

- Če si igral(a)v drugih državah, katera je po tvojem mnenju najbolj odprta in tolerantna kar 

se tiče homoseksualnosti in biseksualnosti? 
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To so le nekatere oporne točke, ki me zanimajo in na katere te prosim, da mi odgovoriš. Če 

želiš karkoli dodati, izpostaviti svoje mnenje ali predstaviti karkoli na kar se ti zdi, da sem 

pozabila, je to več kot dobrodošlo! 

Če imaš kakršnokoli vprašanje ali dvom ti bom z veseljem pomagala. Vem, da je pisanje 

zamudno delo ampak tvoja izkušnja je pomembna za mojo raziskavo. Že vnaprej se ti lepo 

zahvaljujem za sodelovanje! 

Lep pozdrav, 

Sandra Piršič (sandra.pirsic@gmail.com) 

 

- Španska verzija 

 

Hola, 

Soy una estudiante de la Facultad de Educación especializada en Pedagogía Social en la 

Universidad de Ljubljana y a su vez jugadora profesional de baloncesto.  

Estoy escribiendo mi proyecto final de carrera sobre un tema que me parece muy interesante y 

del que hasta ahora se ha hablado muy poco públicamente. Mi estudio se basa en a partir de 

las experiencias personales de cada uno/a llegar a saber cuales son las razones, causas, 

factores… que influyen en declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad o 

bisexualidad (salir del armario) centrándome en el ámbito del baloncesto.   

Se que el estudio puede traer conclusiones muy interesantes, pero para ello necesito tu 

colaboración contándome tus experiencias y vivencias relacionadas con homosexualidad o 

bisexualidad. Por supuesto tu ayuda es del todo voluntaria y del todo anónima. 

Si has decidido colaborar, por favor, necesito que me cuentes  tu historia de la manera que te 

parezca más cómoda (ensayo, relato, cuento…). A continuación vas a encontrar unas pautas 

para ayudarte a escribir tu experiencia, para mi es importante que se contesten esas preguntas 

y si quieres añadir cualquier cosa  será muy bienvenida. 

- ¿Has hecho pública tu orientación homosexual o bisexual en el mundo del 

baloncesto? ¿En todos los equipos en los que has estado? 

- ¿Cuándo y por qué decidiste hacerlo? Y si no lo has hecho, ¿por qué? 

- ¿Cómo fue la reacción de las personas a quienes se lo contaste? ¿Cómo te han 

tratado, ha cambiado alguna cosa de la relación que mantienes con esas personas? 

¿Quién fue la primera persona a quien se lo contaste, y por qué? 
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- ¿Has hecho pública tu orientación homosexual o bisexual en tu vida personal (en 

casa, en tu grupo de amigos…)? Si es así, ¿puedes comparar la vez que te 

“destapaste” con el equipo y la vez que lo contaste en casa?  

- ¿Has sido discriminado/a en algún momento de tu carrera profesional por ser 

homosexual o bisexual? 

- ¿Crees que hay más tolerancia hoy en día sobre este tema en el baloncesto? 

- Si has jugado en otros países, ¿cuál es para ti el país más abierto y tolerante con 

este tema? 

Si tienes alguna duda o pregunta no dudes en contactar con migo. Se que es un rollo escribir 

todo esto, pero tu experiencia es muy importante para mi proyecto.  

Muchísimas gracias por tu colaboración y tiempo. 

Atentamente, 

Sandra Pirsic (sandra.pirsic@gmail.com) 

 

- Angleška verzija 

Hello, 

I am a student of the Faculty of Education, majoring in Social pedagogy at the University of 

Ljubljana and I am also a professional basketball player. 

I am writing my final project  on a topic that seems very interesting to me and which so far 

was spoken very little about  publicly. The subject is self-disclosure of homosexual or 

bisexual  identity (coming out of the closet) in a professional sport – basketball.  

Unfortunately, this is still a taboo subject, especially in sports. As a professional basketball 

player it seems crucial to me to achieve the de-stigmatization in all areas and this is why I 

have chosen this topic in sports, because it is an important aspect of everyday life of athletes. 

I am sure that this study can bring very interesting conclusions, but to do this I need your help 

telling me your experiences  related to homosexuality or bisexuality. Of course your help is 

entirely voluntary and completely anonymous.  

If you have decided to collaborate, please, I need to tell me your story in the way that you 

think is more comfortable (essay, short story, tale, narrative. . . ). Below you'll find guidelines 

to help you write it. For me it is important that these questions are answered and if you want 

to add anything you are more than welcome to do it! 

- Did you reveal your homosexual or bisexual identity to your team, teammates, coach…? 

Did you reveal it only in one team or several? 
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- When and why did you decide to talk about it? If you did not do it, why not? 

- What is your experience? How did they behave to you in the disclosure? To whom did 

you tell first in the team? Did you feel any discrimination against you? Have you changed 

your behavior after the disclosure and have they changed their attitude towards you?  

- Have you issued your homosexual or bisexual orientation in your personal life (family, 

friends,…)? If so can you compare the disclosure to your teammates/coach to your 

disclosure to family/friends or anyone in your private life? 

- Do you think you were stigmatized in your professional career because of a different 

gender orientation? 

- Do you think that in the sports nowadays there is more tolerance regarding this topic? 

- If you have played in other countries; which country is the most open-minded and tolerant 

regarding homosexuality or bisexuality?  

If you have any doubts or questions please do not hesitate to contact me.  I know it takes a lot 

of time to write all this, but your experience is very important for my project.  

Thank you very much for your help and time.  

Kind regards, 

Sandra Pirsic (sandra.pirsic@gmail.com) 

 

6.2 Intimne zgodbe 
 

Vsa imena so slovenska in izmišljena. 

 

A: Mateja, 32 let 

 

Na začetku svoje športne kariere  (pri 15. letih ) v košarki, nisem nikoli pomislila, da me 

privlačijo ženske in moški hkrati. Načeloma se nikoli o teh stvareh nismo niti pogovarjali v 

klubu, itak smo bili mladi in so nam same bedarije hodile po glavi, kot je žuranje in treniranje, 

no in šola seveda . Med vsem tem mladostniškim dogajanjem in eksperimentiranjem sem 

ugotovila, da me zelo privlači ena oseba in ta oseba je bila ženska . Ko razmišljaš o vseh teh 

stvareh, a je to res, kaj bodo rekli drugi, a hočem sploh komu povedat, oz zaupat vse skupi, 

sem ugotovila, da je mogoče bolše da vse zadržim zase in se ukvarjam z vsemi čustvi okoli 

mene. Istočasno sem bla pa vedno bolj zaljubljena v to osebo. Njena prisotnost me je delala 
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vznemirljivo, skrivnostno, skoz sem se hotela družit z njo in najbolj od vsega sem spoznala, 

da me to sploh ne moti. Tako se je začelo moje homoseksualno oz biseksualno življenje . 

Prva oseba kateri sem se razkrila je bila moja cimra (tudi prijateljica in soigralka) in tudi vse 

je vedla takrat kaj se dogaja. Glede razkritja drugim puncam v klubu in tudi drugim mojim 

bližnjim, sem zadržala zase, ker še nisem bla prepričana o vsemu kaj se dogaja in tudi  moje 

mnenje je, da je to moja stvar in da druge ne zanima kaj sem jaz in kaj nisem. Živimo v 

državi, ki zelo obsoja homoseksualce in se na žalost vseh nas, zgražajo nad tem. Posledično se 

pol zapreš vase in ne kažeš tega, ker se nočeš nelagodno počutit. Mojo spolno usmerjenost 

sem naprej potem razkrila še svojim bližnjim prijateljem in ne vsem, ki sem jih poznala. 

Normalno je, da so se razširile govorice in so počasi vsi začeli ugibat o meni, najbolj 

zanimivo v vsej moji zgodbi pa je, da me noben nikoli ni upal vprašat, če imam punco . Če 

povzamem vse skup, svoje identitete v košarkarskem krogu (klubih) nisem razkrila, ker je to 

bila samo moja stvar in moje življenje. Posledično se drugi niso grdo obnašali do mene oz se 

nisem nikoli počutila izobčeno v klubu ali da me kdo gleda z drugimi očmi ker sem 

homoseksualka. Trenirala sem normalno dalje in uživala v svojem življenju . 

Glede razkritja mojim  prijateljem in klubskim kolegicam je velika razlika, ker prijatelji so del 

mojega življenja in jih sama izberem, ker jim zaupam in hočem da vejo kdo in kaj sem. 

Nimam slabih izkušenj glede tega, vsi so me lepo sprejeli, se zezamo  na moj račun, ampak to 

ni  nič žaljivega al karkoli. To da si homoseksualec ne pomeni, da si slab človek in ne 

spremeni tvojega karakterja, si kar si . 

Zdi se mi , da je v drugih državah oz bolj razvitih državah to bolj sprejemljivo kot pri nas, 

čeprav zadnje čase je tega vedno več in mlajši bolj to sprejemajo kot starejši. Mlajše 

generacije so bolj dovzetne do drugačnosti, kot starejše in upam, da s časoma ne bo več to 

tabu tema. 

Glede moških je malo drugače, ker se mi zdi , da težje razkrijejo svojo identiteto in se zaradi 

tega skrivajo. Seveda boš to mogla vprašat koga drugega oz kakega moškega . 

 

B: Jana, 26 let 

 

Sicer zadeva ni bila obešena na veliki zvon, ampak so se stvari odvijale precej spontano, tako 

da mi nikoli ni bilo potrebno narediti uradnega “coming out speech-a” ali kaj takšnega. Tako 

da prej ali slej so vedele vse soigralke. Nikoli nisem prekrivala, vedno sem na glas govorila o 

puncah, tako da je postalo že čisto normalno. In ker je bila zadeva javna, je seveda prej ali slej 

prišlo do trenerskega osebja, uprave itd. Kasneje sem prestopila še v drugo ekipo, kjer je bila 
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zadeva podobna – torej vsi so vedeli zame, seveda že od prej, Slovenija je mala, na žalost oz. 

srečo. 

Pravzaprav se nikoli nisem preveč obremenjevala s tem, k večjemu sem na glas razmišljala o 

svojim problemih s cimro/soigralkami in na ta način preskočila tisti trenutek »outiranja«. 

Torej če pobrskam po spominu, se mi zdi da takšne odločitve nisem nikoli res zavestno 

sprejela, ampak je pač prišla »mimogrede«.  

Odnos z igralkami je ostal nespremenjen, popolnoma sproščen. Najprej je verjetno izvedela 

cimra (žal se točno ne spomnim), ampak vsekakor sem kmalu o tem govorila tudi preostalim 

soigralkam. Za trenerja težko rečem, najin odnos je bil že tako ali tako v čudnem stanju, 

verjamem pa da takšna novica ni pripomogla k sajenju rožic na najin vrtiček. Iskreno 

povedano se mi je zdelo, da je to negativno vplivalo na najin nadaljnji odnos. Ampak to je 

povsem subjektivno z moje strani, vprašanje kaj je bilo res. Vsekakor pa lahko z gotovostjo 

trdim, da so v upravi sedele nekatere trde glave, ki so se zbale, da bom “okužila” mlajše 

soigralke in jih zvabila na to »pot«. Seveda takšni modreci nikoli niso uspeli povedati tega 

meni direktno, zanesljivi viri pa so mi to žal večkrat potrdili. 

»Overall« izkušnja je bila torej pozitivna, kajti odnos z igralkami je tisti, ki resnično šteje. 

Kar se tiče mojega osebnega življenja sem se razkrila in moram reči, da nisem imela niti ene 

slabe izkušnje, vsepovsod so me doleteli samo pozitivni odzivi. Prijatelji so seveda najprej 

izvedeli. Stvari med nami so ostale iste in že od samega začetka so mi bili odličen “support”. 

Potem je izvedela ostala družina, no, razen mame, ker mame to že itak prej čutijo . Drugače 

pa vsi - ata, brat, mama - »totalno flegme« in so me zato super sprejeli. Malce slabše je sprejel 

fant. Njegov odziv je bil najprej “saj se mi je zdelo”, potem pa sva šla na morje in zapila 

najino prijateljstvo. (p.s. ko rečem izvedeli, to pomeni da sem jim osebno povedala in da ni 

prišlo do njih prek drugih). 

Tako torej, če primerjam outiranje prijateljem in pa soigralkam - praktično ni razlike. Oboje je 

izpadlo boljše od pričakovanj. 

Počutila sem se stigmatizirano, ampak kot že rečeno, ne s strani soigralk, temveč s strani 

trenerja in uprave. Vendar samo v eni ekipi, v drugi je bila zgodba povsem drugačna. V 

drugem klubu se namreč nobeden ni vtikal v moje privat življenje. 

Definitivno je tolerance več po svetu. Čedalje bolj pa tudi v Sloveniji. Mislim, da znotraj 

športnega tima to tako ali tako že dolgo ni problem, večji problem vidim v širši javnosti in 

športnih funkcionarjih ter njihovem načinu kako utegnejo obravnavati takšne posameznike. 

Menim pa tudi, da bi lahko s svojim »outiranjem« veliko pripomogli naši priznani športniki in 

športnice, ki so geji/lezbijke/bi in na ta način prispevali k prevetritvi zaplankanih glav. 
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C: Tanja, 33 let 

 

Nekako ne vem kje bi začela in sem odločila kar nametat stvari na papir tako kot mi priletijo 

na misel. Torej najprej nisem želela razkriti svoje homoseksualne identitete nikomur, ker sem 

se na začetku veliko ubadala s sprejetjem same sebe in nekako nisem želela, da drugi vedo kaj 

se mi dogaja. Razlog za to je bil najbrž sram. Kasneje, ko so stvari postale preveč očitne, mi 

je soigralka, ki je bila hkrati sostanovalka postavila direktno vprašanje. Takrat sem se odločila 

razkriti svojo identiteto oziroma nisem več želela prikrivati stvari. Njen odziv je bil 

popolnoma sprejmljiv, brez kakršnihkoli negativnih presenečenj. Podobno se je zgodilo z 

ostalimi soigralkami. Ko so izvedele oziroma zaslutile kako je na stvari in ko so me s tem 

soočile, jim svoje spolne identitete nisem skrivala. Trenerju svoje spolne identitete nisem 

razkrila, niti je nisem razkrivala v drugih ekipah. Vendar glede na to da beseda hitro potuje, 

verjamem, da so slej kot prej zame zvedeli tako moj trener kot drugi trenerji, kot tudi druga 

dekleta v ostalih ekipah v ligi. V vsem tem času nisem nikoli začutila nikakršne 

diskriminacije z nobene strani. Z vsemi sem ohranila enak odnos kot sem ga imela pred 

razkritjem. Lahko bi rekla da se je odnos s soigralkami izboljšal, ker so nekatere med njimi 

celo izrazile spoštovanje do mene,  ker si upam biti to kar sem. Moj odnos do njih pa je hkrati 

postal bolj sproščen saj mi ni bilo več treba lagati in se pretvarjati pred njimi. Skratka, moja 

vloga v ekipi se s tem razkritjem ni spremenila.  

Spolno identiteto sem razkrila tudi v privatnem življenju. In sicer najprej prijateljicam in nato 

kasneje še družini. Bistvena razlika med razkritjem v košarkarskem okolju in privatnim 

življenjem je ta, da sem s soigralkami preživela veliko časa in so same prišle do dejstva, 

medtem ko sem v privatnem življenju mogla o tem spregovoriti sama. Odzivi so bili zelo 

podobni na obeh straneh. Nekaj začudenja, nekaj nejasnosti in vprašanj. Kasneje sem se s 

soigralkami sproščeno lahko pogovarjala o tem, medtem ko sem v privatnem življenju včasih 

v nekaterih primerih, ob določenih ljudeh dobila občutek, da se želijo izogniti tej temi.  

V svoji karieri nisem začutila nikakršne stigmatizacije zaradi drugačne spolne identitete.  

Kar se tiče tolerance v športu glede drugačne spolne identitete se zdi da je danes večja. 

Vendar pa je to težko trditi saj se včasih o tem ni toliko govorilo kot se govori danes. V tujih 

državah pa žal nisem igrala, tako da ne bi znala odgovorit katera od držav je najbolj 

tolerantna.  
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D: Ajda, 29 let  

Na začetku nisem želela govoriti o moji spolni usmerjenosti ne družini in seveda tudi ne v 

klubu. Seveda se je veliko govorilo o tem ali imam punco ali ne, ali sem »drugače« 

usmerjena, to so bile špekulacije znotraj ekipe, nihče pa seveda ni prišel do mene in me 

vprašal ali je to res. Najprej sem povedala prijateljem, ki so sprejeli normalno, bili so veseli 

zame, samo da sem jaz srečna. 

Ko sem imela težko obdobje, zaradi razočaranja v ljubezni, sem se odločila to povedati tudi 

svoji družini. Prva reakcija ni bila najboljša, razen sestre, ki je sprejela to kot nekaj čisto 

vsakdanjega, vendar sčasoma je tudi oče sprejel, mami pa na žalost še vedno ne sprejema, 

enostavno ne želi govoriti o tem, njej se enostavno to zdi nekaj »nenormalnega«. V tem 

obdobju sem svojo drugačnost zaupala tudi v klubu kjer sem takrat igrala. Povedala sem 

trenerju in pomočniku, drugače tega nisem »obešala« na veliki zvon. Sprejela sta super, brez 

obsojanja in kakšnih nepotrebnih vprašanja, zakaj, kako itd. Nikoli nisem čutila, da se je po 

tem razkritju odnos med mano in trenerjem kaj spremenil, ostal je enak kot prej, kariera zaradi 

tega ni trpela. 

Nikoli nisem čutila, da bi kdorkoli, ki je vedel kaj sem spremenil mnenje o meni oziroma 

spremenil odnos, za tiste ki pa niso vedeli oziroma jim nikoli nisem osebno povedala mi je 

bilo in mi je še vedno popolnoma vseeno kaj mislijo. Kot sem že prej omenila nisem o tem 

govorila z vsakim, nikoli nisem v ekipi povedala vsem kdo je oseba, ki jo imam rada, to je 

osebna stvar in sem mnenja, da ni potrebno razlagati vsem. 

V športu nikoli ni bilo obsojanja, saj jaz nisem tega nikoli čutila, je pa res da je v vsakdanjem 

življenju veliko drugače. Zelo moraš paziti komu zaupaš, saj je na žalost še vedno preveč 

ljudi, ki obsojajo in ki ne razumejo drugačnosti s katero se rodiš. 

E: Pia, 40 let 

Nisem razkrila homoseksualne identitete. Ne zdi se mi pomembno to povedati svojim 

trenerjem ali soigralkam, a če so me vprašali sem jim povedala. Navsezadnje sem bila tam, da 

igram košarko. Moje privatno življenje ne delim z vsemi.  

Nikoli nisem imela težav z trenerji ali soigralkami, vedno so me podprli. Povedala sem 

soigralkam, ki so mi bile najbližje. Nikoli nisem čutila diskriminacije in tudi moj odnos se ni 

spremenil. Počutila sem se sprejeto po pogovoru s soigralkami. 
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Zaupala sem svojo usmerjenost tudi moji družini in prijateljem in so me razumeli in sprejeli. 

Lažje sem zaupala družini, ker so me sprejeli ne glede na to kdo sem in kaj sem. 

Nisem se počutila stigmatizirane v moji košarkarski karieri in mislim da ravno zato, ker svoje 

spolne usmerjenosti nisem skrivala in so jo ljudje sprejeli.  

Mislim  da je danes več tolerance, kar se tiče homoseksualnosti. Igrala sem v mnogih državah 

Evrope in v Ameriki in sem mnenja, da je najbolj odprta Španija, ker sprejemajo istospolne 

poroke. 

 

F: Anja, 38 let 

 

V mojem privatnem življenju izven športa nikoli nisem čutila potrebe po razlaganju nikomur 

o svoji spolni usmerjenosti, ker menim, da je moje osebno življenje le moje in od ljudi s 

katerimi ga želim deliti in katerim se želim razkriti. Vsi vedo o moji usmerjenosti, ker je 

nikoli nisem skrivala. 

Že 13 let delim življenje s svojo (prvo) partnerko in v vseh ekipah v katerih sem bila so to 

vedeli. Trudila sem se izbrati najboljši trenutek za vsako od oseb kateri sem želela to zaupati. 

A nikoli se nisem počutila, da to moram storiti, povedati, razglašati in ne zato, ker sem z 

osebo istega spola. Taka pač sem. Tudi, ko sem imela fanta tega nisem obešala na veliki zvon. 

Verjetno je odvisno od karakterja posameznika in od potrebe, ki jo imajo, da govorijo o 

privatnem življenju. Jaz tega ne potrebujem in zato tega ne delam. Nikoli pa tudi nisem 

skrivala ali zanikala, da imam punco. 

Reakcije ljudi, katerim sem povedala so bile različne. Bili so mnogi, ki so to brez problemov 

sprejeli, ker so me videli srečno. Bili pa so tudi bližnji prijatelji, s katerimi nimam več odnosa 

zaradi tega razkritja. 

Prva oseba, kateri sem zaupala je bila soigralka v eni izmed ekip. Zaupala pa sem ji zato, ker 

sem čutila potrebo, da z njo delim svojo srečo. 

Svojo spolno usmerjenost sem delila z ljudmi, ki so mi bili blizu (družina, prijatelji). Kot sem 

že omenila v vseh ekipah v katerih sem igrala, se je vedelo o moji spolni usmerjenosti in vsi 

so jo sprejemali kot nekaj naravnega in normalnega, vsaj soigralke (trenerji ne toliko). Doma 

je bila prva reakcija moje mame jok, ker ni razumela kako sem zdaj s punco če sem imela prej 

fante. A ko sva se pogovorili je razumela kako se počutim in počasi je to sprejela. Danes ona, 

kot tudi drugi člani moje družine mojo ženo sprejemajo in jo imajo zelo radi. 

Počutila sem se diskriminirano od nekaterih trenerjev, še posebej od dveh. Filtrirali so stvari 

med novinarje z namenom škodovati moji partnerki. Večerjali so z soigralkami in govorili o 
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moji vezi, kako ne razumejo, kako je lahko taka ženska kot jaz z drugo žensko. In mnogo 

drugih stvari. 

Menim, da je danes je veliko več tolerance v košarkarskem okolju. Mislim, da je Španija 

naredila velik korak naprej, kar se tiče tolerance. Zanimivo pa tudi v ostalih državah, kjer sem 

igrala in kjer ni bilo veliko razumevanja za homoseksualnost, so me vedno lepo sprejeli. 

 

G: Katja, 38 let 

 

Svojo istospolno usmerjenost sem razkrila večim soigralkam. Mislim, da sem malo drugačna, 

kar se tiče te teme. Ne verjamem, da je nujno potrebno »coming out«. Mislim, da moraš živeti 

svoje življenje odprto. Heteroseksualni ljudje ne razglašajo, da so heteroseksualni, zakaj bi 

morali homoseksualni ali biseksualni. Vidiš me, da se držim za roke z punco, torej je to moja 

punca, ddd.  

O svoji spolni usmerjenosti sem spregovorila »generično«. V primerih ko se nisem razkrila je 

bilo zaradi drugačne kulture. Na primer v južni Koreji, se nisem skrivala, nisem pa o tem 

govorila tako odprto, kot bi v Evropi. Nikoli ni bila zavestna odločitev ali o tem spregovoriti 

ali ne, pogojena je bilo glede na okolje in kulturo. 

Diskriminacije nikoli nisem čutila. Mislim pa, da ljudje raje vidijo, da se ne izpostavljaš 

preveč. O moji usmerjenost se je vedelo nikoli pa ni bilo isto kot pri heteroseksualnih parih. 

Ljudje so pač vedeli, kdo je bila moja punca oziroma, da sem imela punco. Nikoli pa ni bila 

tema diskusije v smislu, glej to je njena punca, ali o kako sta lep par in podobne stvari. Nihče 

se ni na tak način obrnil nanjo, kot bi verjetno se če bi bila imela fanta. Mogoče je to nek 

način diskriminacije, a sem sprejela to raven, kjer se ljudje počutijo udobno. Nikoli pa se 

nisem počutila osebnostno napadeno zaradi svoje spolne usmerjenosti. 

Na splošno sem imela srečo. Vem, da so bili trenerji, ki jim moja spolna usmerjenost ni bila 

všeč, a moja pokončna drža v življenju in profesionalizem v športu sta me varovala. Kar se 

tiče moje družine, najožja družina ve in jim je vseeno. Seveda si želijo, da bi se poročila z 

moškim, a jim je načeloma vseeno. Nekateri družinski člani, ki vedo, o tem ne govorijo. A ko 

me vidijo z moškim so izredno srečni. Pa čeprav je le prijatelj, se trudijo iz tega narediti nekaj 

več, ker so tako srečni, da me vidijo z moškim. 

V košarkarski karieri se nisem počutila diskriminirane. A še na začetku, ko se še nisem dobro 

zavedala svoje spolne usmerjenosti, sem slišala komentarje trenerjev o tem, katera igralka je 

lezbijka ali ni. Zagotovo pa tudi vem, da so bile ekipe, ki specifično niso hotele istospolno 

usmerjenih igralk. 
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Mislim, da je danes več tolerance v športu, a še vedno ne dovolj. Še vedno obstajajo ljudje, ki 

so mnenja, da so vse ženske v športu lezbijke. Čisto neresničen stereotip. 

Najbolj udobno sem se počutila v Španiji. Presenetljivo pa tudi v Izraelu. 

 

H: Nina, 28 let 

 

O svoji spolni usmerjenosti sem prvič začela razmišljati pri 23 letih, ko se bila v 

hetreoseksualni zvezi. Po končani zvezi sem se odločila, da se bom o tem pomenila s 

prijateljicami, ki so bile vse iz košarkarskih krogov. Tako da sem pri 24 letih razkiral svojo 

spolno usmerjenost soigralkam v klubu v katrem sem tisto leto igrala. Kasneje sem prestopila 

v nov klub, kjer sem prav tako odkrito govorila o svoji spolni usmerjenosti. Leto kasenje sem 

prenehala z aktivnim igranjem košarke, vendar sem obdržala stike z soigralkami iz različnih 

klubov, ki vse vedo za mojo spolno usmerjenost. Sedaj sicer ne igram več košarke, vednar 

sem aktivna pri pridobivanju pravic za istospolno umsrjene pare in posameznike. Z svojo 

popolnoma odkrito spolno usmerjenostjo želim tudi drugim pomagati, ki si morda ne upajo 

biti popolnoma odkriti pri svoji homoseksulani identiteti, zradi različnih razlogov.  

Trenerjem svoje homoseksulane identiteite nisme razkrila, ker se mi je zdelo, da ni potrebe, 

saj to moje privatno življenje. Spregovorila sem pri 24 letih, ko sem začela razmišljati o temu. 

Kasneje sem imela krajšo istospolni zevzo, kar je potrdilo moja razmišljanja. Tako, da od 

samega začetka, ko sem o tem resno začela razmišljati, bila pri tem tudi odkrita, kdo in kaj 

sem.  

Kar se tiče izkušenj soigralkami in trenerji so dokaj pozitivne, soigralke so to sprejele oz. so 

verjetno vedele že pred mano. Način obnašanja je ostal isti, diskriminacije ni bilo, mislm da 

so se prijateljske vezi nekoliko utrdile.  

Najtežje je bilo seveda to deliti s starši. To sem storila pri 27 letih in letos ta pogovor še 

nekoliko izpopolnila. Stariš so to dobro sprejeli, jim ne predstavlja problema. Kar se tiče 

priajtelje prav tako, trenutno vsi moji bližnji priajtelji vedo za mojo spolno usmerjenost, pri 

tem pa nimajo nikakršnih problemov. Trenutno je večina mojih prijateljev istospolno 

usmerjena in so pri temu tudi zelo odkriti. Kjer sem, morda nekoliko zadržana pri izražanju 

svoje spolne identitete je, kadar imam delo, ki vsebuje delo z otroki. Tu se mi zdi, da je še 

nekoliko nerealno in nevarno govoriti o svoji spolni usmerjenosti. Kar pa upam, da se bo v 

prihodnje izboljšalo. 

Mislm, da se stanje glede istospolno usmerjenih ljudi zbolšuje, vsaj v ženskih športih. Kar se 

moških šporotv tiče, mislm da je potrebo še kar nekaj časa da bo tudi to tolerirano.  
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I: Luka, 33 let 

 

Bil sem normalen otrok – vozil sem kolo, plezal po drevesih, gradil bunkerje v gozdovih itd. 

Rad sem imel, in še vedno imam rad vlake in avione. Moja sanjska služba bi bil smetar, ker 

stojijo na stopnici in bil sem navdušen kako delajo z koši. V bistvu ni bilo ničesar, kar bi 

nakazovalo, da bom postal moški, ki ga bodo privlačili drugi moški. Če sem iskren, so bile 

nekatere stvari, ki so bile drugačne. Na primer ni mi bil všeč nogomet in moški športi 

tekmovanja in dokazovanja, kdo je močnejši, hitrejši ali boljši v tem ali onem. Zato sem imel 

vedno rajši žensko družbo, bile so mirnejše in bolje sem se počutil v družbi deklet. 

Ko sem bil star 14 let, sem imel prvo izkušnjo z mojim najboljšim prijateljem, recimo mu 

Rob. Bil je en korak naprej in pokazal mi je, da naši lulčki niso samo za lulanje. Nekega 

popoldneva sem v grmovju poskusil masturbirati prvič v življenju. Najprej sem ga le opazoval 

do konca. Zdelo se mi je čudno na začetku in bilo me je strah. Bilo je nekaj popolnoma 

novega in izgledalo je boleče. Po nekaj minutah sem poskusil. Imel sem prijetne občutke, a še 

vedno je bil prisoten strah – neznana izkušnja videna od prijatelja v filmu za odrasle in 

izvedena v grmovju. Tisto noč pred spanjem sem še vedno razmišljal o tem, kar se je zgodilo, 

o njemu, kako se je dotikal in imel sem tisti trapasti nasmešek na obrazu in mravljince po 

hrbtu.  

Od takrat sem si želel, da bi on to ponavljal znova in znova. Bil sem obseden, ker me je to 

vzburjalo vedno znova. Bolj kot sem to dobil, bolj sem to hotel…hotel sem se ga dotikati. Po 

nekaj tednih se je želja polegla, a nekaj se je obdržalo v notranjosti, rekel sem ji “mistična 

glasba. Nisem se zavedal, da sem drugačen, bil sem v puberteti. 

Imel sem prvo resno zvezo z dekletom nekaj let kasneje. Znova nova izkušnja ampak vse je 

kazalo, da je vse pod kontrolo. Ko so se nizale nove izkušnje, čustva in navade, so se 

kamenčki v mozaiku zlepili skupaj. Nekega jutra, po dolgi noči in približno po devetih 

mesecih najine zveze sem zaslišal besedilo “mistične glasbe.” Po tistem je vse postalo bolj 

jasno. Začel sem razmišljati o Robu, o vsemu, kar se je zgodilo v grmovju, o “nedolžnih” 

pogledih na soigralce in njihova telesa, užitek “moškega vonja”, moška telesa in oblike. 

Nikoli nisem ljubil Roba, rad sem imel pogled na njegovo golo telo in moško naročje. O vsem 

tem sva se pogovorila s punco. 

Po naslednjih šestih mesecih sem imel prvo spolno izkušnjo z moškim. Bilo je nekaj 

popolnoma novega, a vedel sem kaj storiti, kje se dotakniti, kako se obnašati…bilo je 

preprosto tisto pravo. Pri 21-ih letih sem spoznal, da sem gej. 
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To je pomenilo drug pomemben življenjski test. Ravno sem začel svojo športno kariero – v 

skupinskem športu, kjer se ne moreš enostavno razkriti. Moje družinsko okolje ravno tako ni 

bilo dobro. Moja dominantna mama, ki je homofobična, tega ne bi mogla sprejeti. Bilo je 

absolutno nemogoče biti odkrit. 

Trudil sem se boriti s tem od začetka. A bolj, ko sem se trudil to izbrisati iz misli, močneje je 

udarilo nazaj. Moral sem igrati svojo vlogo in skriti moj pravi jaz. Bilo je res težko in 

depresivno. Skoraj vsak soigralec je imel punco, kasneje ženo, nekateri od njih otroke. Samski 

so imeli zmenke ali odprta razmerja. Jaz nisem imel nikogar, nisem govoril o spolnosti, nisem 

komentiral o “dobrem blagu”, ki je šlo mimo. Nekateri soigralci so me klicali neroda in 

čudak. To vsekakor ni bilo prijetno poslušati, ravno tako ne komentarjev o pedrih. 

Leto, ko  sem končal profesionalno športno kariero – po osmih sezonah vsega skupaj, vedoč, 

da sem homoseksualen, sem začel imeti težave z depresijo. Vzel sem si dve leti, da sem si 

pojasnil kdo sem, kaj želim, preživljal sem čas sam z sabo in delal samo stvari, ki sem jih 

hotel, da si razbistrim glavo in da se pripravim na novo življenje, brez pritiska in da sem 

končno jaz v celoti.  

 

6.3 Potek analize 
 

1. Prve zaljubljenosti, prvo eksperimentiranje, prve izkušnje z osebami istega spola 

in razmišljanje o lastni homoseksualni identiteti. 

 

A1 Na začetku svoje športne kariere  (pri 15 

letih) v košarki, nisem nikoli pomislila, da me 

privlačijo ženske in moški hkrati. 

Prej nikoli ni 

pomislila, da jo 

privlačijo ženske in 

moški hkrati. 

 

A1 Med vsem tem mladostniškim dogajanjem in 

eksperimentiranjem sem ugotovila, da me zelo 

privlači ena oseba in ta oseba je bila ženska. 

V mladostniškem 

obdobju 

eksperimentiranja jo 

privlači ženska. 

PRVA SPOLNA 

IZKUŠNJA. 

A1 Njena prisotnost me je delala vznemirljivo, 

skrivnostno, skoz sem se hotela družit z njo in 

najbolj od vsega sem spoznala, da me to sploh 

ne moti. Tako se je začelo moje 

Spozna, da jo dejstvo 

o istospolni 

privlačnosti ne moti in 

se sprejme. 

RAZUMEVANJE 

SAME SEBE. 
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homoseksualno oz biseksualno življenje . 

B1 /   

C1 /   

D1 /   

F1 Že 13 let delim življenje s svojo (prvo) 

partnerko in v vseh ekipah v katerih sem bila 

so to vedeli. 

Resna in stabilna 13-

letna zveza. 

PRVA SPOLNA 

IZKUŠNJA. 

PRVA ZVEZA 

(ŠE TRAJA). 

G1 /   

H1 O svoji spolni usmerjenosti sem prvič začela 

razmišljati pri 23 letih 

Prvo razmišljanje o 

svoji 

homoseksualnosti pri 

23 letih. 

PRVO 

RAZMIŠLJANJE

.  

H1 Kasneje sem imela krajšo istospolno zvezo, 

kar je potrdilo moja razmišljanja (pri 24-ih 

letih). 

Prva istospolna zveza. 

 

PRVA SPOLNA 

IZKUŠNJA. 

PRVA ZVEZA. 

I1 V bistvu ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo, da 

bom postal moški, ki ga bodo privlačili drugi 

moški. Če sem iskren, so bile nekatere stvari, 

ki so bile drugačne. Na primer ni mi bil všeč 

nogomet in moški športi tekmovanja in 

dokazovanja, kdo je močnejši, hitrejši ali 

boljši v tem ali onem. Zato sem imel vedno 

rajši žensko družbo, bile so mirnejše in bolje 

sem se počutil v družbi deklet. 

Ni mu bil všeč 

nogomet in moški 

športi. 

Raje je imel žensko 

družbo. 

DRUGAČEN OD 

DRUGIH. 

I1 Ko sem bil star 14 let, sem imel prvo izkušnjo 

z mojim najboljšim prijateljem, recimo mu 

Rob. Po nekaj tednih se je želja polegla, a 

nekaj se je obdržalo v notranjosti, rekel sem ji 

“mistična glasba. Nisem se zavedal, da sem 

drugačen, bil sem v puberteti. 

Pri 14-ih prva 

mladostniška spolna  

izkušnja z najboljšim 

prijateljem. 

Želja se poleže, 

»mistična glasba« se 

obdrži v notranjosti. 

PRVO 

EKSPERIMENTI

RANJE Z 

MOŠKIM. 

I1 Nekega jutra, po dolgi noči in približno po Nekaj let pozneje RAZUMEVANJE 
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devetih mesecih najine zveze (z takratnim 

dekletom) sem zaslišal besedilo “mistične 

glasbe.” Po tistem je vse postalo bolj jasno. 

Začel sem razmišljati o Robu, o vsemu, kar se 

je zgodilo v grmovju, o “nedolžnih” pogledih 

na soigralce in njihova telesa, užitek 

“moškega vonja”, moška telesa in oblike.  

ponovno zasliši 

»mistično glasbo«. 

Začne razumevati 

svoje zanimanje za 

moško telo in obliko, 

poglede na 

soigralce,… 

SAMEGA SEBE. 

I1 Po naslednjih šestih mesecih sem imel prvo 

spolno izkušnjo z moškim. Bilo je nekaj 

popolnoma novega, a vedel sem kaj storiti, kje 

se dotakniti, kako se obnašati…bilo je 

preprosto tisto pravo. Pri 21-ih letih sem 

spoznal, da sem gej. 

Pri 21-ih letih ima 

prvo spolno izkušnjo z 

moškim in spozna, da 

je gej. 

PRVA SPOLNA 

IZKUŠNJA. 

 

2. Si imel(a) izkušnje z nasprotnim spolom? Heteroseksualne veze? 

 

A2 /  

B2 Malce slabše je sprejel fant. DA. 

C2 / / 

D2 / / 

E2 / / 

F2 Tudi, ko sem imela fanta tega nisem obešala na veliki zvon.  DA. 

G2 / / 

H2 O svoji spolni usmerjenosti sem prvič začela razmišljati pri 23 letih, ko 

se bila v hetreoseksualni zvezi. 

DA. 

I2 Imel sem prvo resno zvezo z dekletom nekaj let kasneje. DA. 

 

3. Komu si se najprej razkrila? 

 

A3 Prva oseba kateri sem se razkrila je bila moja cimra (tudi prijateljica in soigralka) in 

tudi vse je vedla takrat kaj se dogaja. 

B3 Najprej je verjetno izvedela cimra (žal se točno ne spomnim). 

C3 Kasneje, ko so stvari postale preveč očitne, mi je soigralka, ki je bila hkrati 
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sostanovalka postavila direktno vprašanje. Takrat sem se odločila razkriti svojo 

identiteto oziroma nisem več želela prikrivati stvari. 

D3 Najprej sem povedala prijateljem. 

E3 / 

F3 Prva oseba, kateri sem zaupala je bila soigralka v eni izmed ekip. 

G3 / 

H3 Po končani zvezi sem se odločila, da se bom o tem pomenila s prijateljicami, ki so 

bile vse iz košarkarskih krogov. Tako da sem pri 24 letih razkrila svojo spolno 

usmerjenost soigralkam v klubu v katerem sem tisto leto igrala. 

I3 / 

 

4. Si razkril(a) svojo homoseksualno oz. biseksualno  identiteto v košarkarskem 

okolju? 

 

A4 svoje identitete v košarkarskem krogu (klubih) nisem 

razkrila 

NE 

B4 Sem. Sicer zadeva ni bila obešena na veliki zvon. DA 

B4 Torej če pobrskam po spominu, se mi zdi da takšne 

odločitve nisem nikoli res zavestno sprejela, ampak je 

pač prišla »mimogrede«.  

Odločitev mimogrede. 

B4 Kasneje sem prestopila še v drugo ekipo, kjer je bila 

zadeva podobna – torej vsi so vedeli zame, seveda že 

od prej, Slovenija je mala, na žalost oz. srečo. 

Se razve v VEČIH 

KLUBIH. 

C4 Torej najprej nisem želela razkriti svoje 

homoseksualne identitete nikomur, ker sem se na 

začetku veliko ubadala s sprejetjem same sebe in 

nekako nisem želela, da drugi vedo kaj se mi dogaja 

Na začetku ne, ukvarjanje s 

sabo. 

C4 Kasneje, ko so stvari postale preveč očitne, mi je 

soigralka, ki je bila hkrati sostanovalka postavila 

direktno vprašanje. Takrat sem se odločila razkriti 

svojo identiteto oziroma nisem več želela prikrivati 

stvari. 

Po direktnem vprašanju da. 

DA. 

D4 Na začetku nisem želela govoriti o moji spolni Na začetku ne.  
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usmerjenosti ne družini in seveda tudi ne v klubu. 

Seveda se je veliko govorilo o tem ali imam punco ali 

ne, ali sem »drugače« usmerjena, to so bile 

špekulacije znotraj ekipe, nihče pa seveda ni prišel do 

mene in me vprašal ali je to res. 

Veliko špekulacij. 

D4 V tem obdobju sem svojo drugačnost zaupala tudi v 

klubu kjer sem takrat igrala (po boleči ljubezenski 

izkušnji). 

Po težki izkušnji da. 

DA. 

E4 Nisem razkrila homoseksualne identitete. NE. 

E4 svoje spolne usmerjenosti nisem skrivala in so jo 

ljudje sprejeli.  

Ni skrivala. 

F4 Vsi vedo o moji usmerjenosti, ker je nikoli nisem 

skrivala. 

Se je vedelo. 

F4 Že 13 let delim življenje s svojo partnerko in v vseh 

ekipah v katerih sem bila so to vedeli. 

Se je vedelo. 

V VEČIH KLUBIH. 

F4 Nikoli pa tudi nisem skrivala ali zanikala, da imam 

punco. 

Ni skrivala. 

G4 Svojo istospolno usmerjenost sem razkrila DA. 

G4 V primerih ko se nisem razkrila je bilo zaradi 

drugačne kulture. Na primer v južni Koreji, se nisem 

skrivala, nisem pa o tem govorila tako odprto, kot bi v 

Evropi 

V drugi manj odprti kulturi 

se ni razkrila. 

G4 Ljudje so pač vedeli, kdo je bila moja punca oziroma, 

da sem imela punco. 

Se je vedelo. 

H4 sem pri 24 letih razkrila svojo spolno usmerjenost. DA. 

H4 Kasneje sem prestopila v nov klub, kjer sem prav tako 

odkrito govorila o svoji spolni usmerjenosti. 

Kasneje odkrito govori o 

svoji spolni usmerjenosti. 

V VEČ KLUBIH. 

I4 Ravno sem začel svojo športno kariero – v skupinskem 

športu, kjer se ne moreš enostavno razkriti. 

NE. 
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5. Zakaj se odločiš za razkritje homoseksualne identitete v košarkarskem okolju? 

Oz. zakaj si jo zamolčal(a)? 

 

A5 Ko razmišljaš o vseh teh stvareh, a je to 

res, kaj bodo rekli drugi, a hočem sploh 

komu povedat, oz zaupat vse skupi, sem 

ugotovila, da je mogoče boljše da vse 

zadržim zase in se ukvarjam z vsemi 

čustvi okoli mene. 

Strah kaj bodo rekli 

drugi. 

Se sprašuje ali je 

sploh pripravljena 

komu povedat. 

Ukvarjanje z 

lastnimi čustvi. 

Strah pred 

okolico. 

Ukvarjanje z sabo. 

A5 …ker je to bila samo moja stvar in moje 

življenje. 

Moja stvar. Osebna stvar. 

A5 Glede razkritja drugim puncam v klubu in 

tudi drugim mojim bližnjim, sem zadržala 

zase, ker še nisem bla prepričana o 

vsemu kaj se dogaja in tudi  moje mnenje 

je, da je to moja stvar in da druge ne 

zanima kaj sem jaz in kaj nisem. 

Moja stvar. 

Ni bila še 

prepričana kaj se 

dogaja. 

Osebna stvar. 

A5 Normalno je , da so se razširile govorice 

in so počasi vsi začeli ugibat o meni, 

najbolj zanimivo v vsej moji zgodbi pa je, 

da me noben nikoli ni upal vprašat, če 

imam punco  

Razširijo se 

govorice. 

Nihče je direktno 

ne vpraša. 

Ugibanja, 

špekulacije. 

B5 …ampak so se stvari odvijale precej 

spontano, tako da mi nikoli ni bilo 

potrebno narediti uradnega “coming out 

speech-a” ali kaj takšnega. 

Stvari se odvijajo 

spontano. 

Nikoli ni bilo 

»uradnega« 

razkritja. 

Ni »uradnega« 

razkritja. 

B5 Nikoli nisem prekrivala, vedno sem na 

glas govorila o puncah, tako da je 

postalo že čisto normalno. In ker je bila 

zadeva javna, je seveda prej ali slej prišlo 

do trenerskega osebja, uprave itd.  

Ni prikrivala. 

Govorila je o 

puncah. 

Zadeva je bila 

javna. 

Ni skrivala. 

Se razve od 

drugih.  
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B5 Pravzaprav se nikoli nisem preveč 

obremenjevala s tem, k večjemu sem na 

glas razmišljala o svojim problemih s 

cimro/soigralkami in na ta način 

preskočila tisti trenutek »outiranja«. 

Se ne obremenjuje s 

tem. 

Preskoči  trenutek 

razkritja. 

 

C5 na začetku veliko ubadala s sprejetjem 

same sebe in nekako nisem želela, da 

drugi vedo kaj se mi dogaja. Razlog za to 

je bil najbrž sram. 

Sram pred 

razkritjem. 

Sram. 

C5 Trenerju svoje spolne identitete nisem 

razkrila, niti je nisem razkrivala v drugih 

ekipah. Vendar glede na to da beseda 

hitro potuje, verjamem, da so slej kot prej 

zame zvedeli tako moj trener kot drugi 

trenerji, kot tudi druga dekleta v ostalih 

ekipah v ligi. 

Beseda hitro potuje 

in se je razvedelo. 

Se razve od 

drugih. 

C5 Kasneje, ko so stvari postale preveč 

očitne, mi je soigralka, ki je bila hkrati 

sostanovalka postavila direktno 

vprašanje. Takrat sem se odločila razkriti 

svojo identiteto oziroma nisem več želela 

prikrivati stvari. 

Po direktnem 

vprašanju se 

razkrije. 

Direktno 

vprašanje.  

D5 Na začetku nisem želela govoriti o moji 

spolni usmerjenosti ne družini in seveda 

tudi ne v klubu. Seveda se je veliko 

govorilo o tem ali imam punco ali ne, ali 

sem »drugače« usmerjena, to so bile 

špekulacije znotraj ekipe, nihče pa seveda 

ni prišel do mene in me vprašal ali je to 

res. 

Veliko špekulacij. 

Nikoli je ni nihče 

direktno vprašal. 

Špekulacije.  

Ni direktnega 

vprašanja. 

D5 V tem obdobju sem svojo drugačnost 

zaupala tudi v klubu kjer sem takrat 

igrala. Povedala sem trenerju in 
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pomočniku, drugače tega nisem 

»obešala« na veliki zvon.  

D5  Kot sem že prej omenila nisem o tem 

govorila z vsakim, nikoli nisem v ekipi 

povedala vsem kdo je oseba, ki jo imam 

rada, to je osebna stvar in sem mnenja, 

da ni potrebno razlagati vsem. 

O tem ni govorila z 

vsakim v ekipi. 

Osebna stvar. 

Osebna stvar. 

D5 Ko sem imela težko obdobje, zaradi 

razočaranja v ljubezni… 

Se razkrije po težki 

ljubezenski 

izkušnji. 

Razlog za 

razkritje. 

E5 Ne zdi se mi pomembno to povedati 

svojim trenerjem ali soigralkam, a če so 

me vprašali sem jim povedala. 

Navsezadnje sem bila tam, da igram 

košarko. Moje privatno življenje ne delim 

z vsemi.  

Ne zdi se ji 

pomembno 

povedati ekipi in 

trenerjem. 

Če so vprašali je 

povedala. 

Osebna stvar. 

Pove, če je 

vprašajo. 

Osebna stvar. 

E5 svoje spolne usmerjenosti nisem skrivala 

in so jo ljudje sprejeli.  

Ni skrivala. Ni skrivala. 

F5 nikoli nisem čutila potrebe po razlaganju 

nikomur o svoji spolni usmerjenosti, ker 

menim, da je moje osebno življenje le 

moje in od ljudi s katerimi ga želim deliti 

in katerim se želim razkriti 

Ni čutila potrebe po 

razlaganju. 

Osebna stvar. 

 

Ni čutila potrebe 

po razlaganju. 

Osebna stvar. 

F5 Trudila sem se izbrati najboljši trenutek 

za vsako od oseb kateri sem želela to 

zaupati. A nikoli se nisem počutila, da to 

moram storiti, povedati, razglašati in ne 

zato, ker sem z osebo istega spola. Taka 

pač sem. Tudi, ko sem imela fanta tega 

nisem obešala na veliki zvon. Verjetno je 

odvisno od karakterja posameznika in od 

potrebe, ki jo imajo, da govorijo o 

Nikoli ni čutila 

potrebe po 

razlaganju. 

Tudi ko je imela 

fanta tega ni 

razglašala. 

Ni skrivala. 

Osebna stvar. 

Ni čutila potrebe 

po razlaganju. 

Ni skrivala. 
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privatnem življenju. Jaz tega ne 

potrebujem in zato tega ne delam. Nikoli 

pa tudi nisem skrivala ali zanikala, da 

imam punco. 

G5 Mislim, da sem malo drugačna, kar se 

tiče te teme. Ne verjamem, da je nujno 

potrebno »coming out«. Mislim, da 

moraš živeti svoje življenje odprto. 

Heteroseksualni ljudje ne razglašajo, da 

so heteroseksualni, zakaj bi morali 

homoseksualni ali biseksualni. Vidiš me, 

da se držim za roke z punco, torej je to 

moja punca, ddd.  

Ne verjame, da je 

potrebno razkritje. 

Živeti moraš 

odprto. 

Heteroseksualni 

pari tega ne 

razglašajo, zakaj bi 

morali ostali. 

Ne verjame, da je 

potrebno razkritje 

(heteroseksualnim 

parom se ni 

potrebno razkriti). 

G5 Nikoli ni bila zavestna odločitev ali o tem 

spregovoriti ali ne, pogojena je bilo glede 

na okolje in kulturo. 

Razkritje pogojeno 

z okoljem in 

kulturo. 

Razkritje odvisno 

od okolja. 

H5 Tako, da od samega začetka, ko sem o 

tem resno začela razmišljai, bila pri tem 

tudi odkrita, kdo in kaj sem. 

Istospolna veza 

potrdi njena 

razmišljanja. 

Od začetka je 

odkrita kdo in kaj 

je. 

Od začetka 

odkrita. 

H5 Trenerjem svoje homoseksualne identitete 

nisem razkrila, ker se mi je zdelo, da ni 

potrebe, saj to moje privatno življenje. 

Trenerjem ne pove, 

je osebna stvar. 

Osebna stvar. 

I5 Moral sem igrati svojo vlogo in skriti moj 

pravi jaz. Bilo je res težko in depresivno. 

Skoraj vsak soigralec je imel punco, 

kasneje ženo, nekateri od njih otroke. 

Samski so imeli zmenke ali odprta 

razmerja. Jaz nisem imel nikogar, nisem 

govoril o spolnosti, nisem komentiral o 

“dobrem blagu”, ki je šlo mimo. Nekateri 

Skrije svoj pravi 

jaz. 

Heteroseksualni 

soigralci. 

Označen za nerodo 

in čudaka. 

Komentarji o 

pedrih. 

Skrije svoj jaz. 

Heteroseksualni 

soigralci. 

»Neroda in 

čudak.« 

Komentarji o 

pedrih. 
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soigralci so me klicali neroda in čudak. 

To vsekakor ni bilo prijetno poslušati, 

ravno tako ne komentarjev o pedrih. 

 

6. Komu si se razkril(a) v košarkarskem okolju? 

 

A6 Prva oseba kateri sem se razkrila je bila moja 

soigralka in cimra 

Soigralki in hkrati 

sostanovalki. 

B6 Najprej je verjetno izvedela cimra (žal se točno ne 

spomnim), ampak vsekakor sem kmalu o tem govorila 

tudi preostalim soigralkam. 

Sostanovalki. 

Ostalim soigralkam. 

C6 soigralka, ki je bila hkrati sostanovalka Soigralki in hkrati 

sostanovalki. 

D6 Povedala sem trenerju in pomočniku, drugače tega 

nisem »obešala« na veliki zvon. 

Trenerju in pomočniku 

trenerja. 

E6 Povedala sem soigralkam, ki so mi bile najbližje. Najbližjim soigralkam. 

F6 Prva oseba, kateri sem zaupala je bila soigralka v eni 

izmed ekip. Zaupala pa sem ji zato, ker sem čutila 

potrebo, da z njo delim svojo srečo. 

Soigralki. 

G6 večim soigralkam Večim soigralkam. 

H6 soigralkam v klubu v katerem sem tisto leto igrala. Soigralkam v klubu. 

I6 / / 

 

7. Posledice razkritja na odnose v košarkarskem okolju 

 

A7 Posledično se drugi niso grdo obnašali 

do mene oz se nisem nikoli počutila 

izobčeno v klubu ali da me kdo gleda z 

drugimi očmi ker sem homoseksualka. 

Trenirala sem normalno dalje in 

uživala v svojem življenju. 

Ker se ni razkrila se 

drugi niso do nje 

obnašali drugače.  

0 

B7 Odnos z igralkami je ostal 

nespremenjen, popolnoma sproščen 

Nespremenjen odnos s 

soigralkami. 

Soigralke + 
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Popolnoma sproščen. 

B7 izkušnja je bila torej pozitivna Pozitivna izkušnja.  

B7 Za trenerja težko rečem, najin odnos je 

bil že tako ali tako v čudnem stanju, 

verjamem pa da takšna novica ni 

pripomogla k sajenju rožic na najin 

vrtiček. Iskreno povedano se mi je 

zdelo, da je to negativno vplivalo na 

najin nadaljnji odnos. Ampak to je 

povsem subjektivno z moje strani, 

vprašanje kaj je bilo res. 

Negativen vpliv na 

odnos s trenerjem. 

Trener - 

B7 Vsekakor pa lahko z gotovostjo trdim, 

da so v upravi sedele nekatere trde 

glave, ki so se zbale, da bom “okužila” 

mlajše soigralke in jih zvabila na to 

»pot«. Seveda takšni modreci nikoli 

niso uspeli povedati tega meni 

direktno, zanesljivi viri pa so mi to žal 

večkrat potrdili. 

Uprava, ki se je bala, da 

bo »okužila« mlajše 

soigralke. 

Uprava - 

C7 Njen odziv (soigralka, cimra) je bil 

popolnoma sprejemljiv, brez 

kakršnihkoli negativnih presenečenj. 

Odziv soigralke 

popolnoma sprejemljiv. 

Soigralka 

(sostanovalka) + 

C7 Podobno se je zgodilo z ostalimi 

soigralkami. 

  

C7 odnos s soigralkami izboljšal, ker so 

nekatere med njimi celo izrazile 

spoštovanje do mene,  ker si upam biti 

to kar sem 

Odnos z soigralkami se 

izboljša. 

Izrazijo spoštovanje. 

Soigralke + 

C7 Z vsemi sem ohranila enak odnos kot 

sem ga imela pred razkritjem 

Ohrani enak odnos.  

C7 Moj odnos do njih pa je hkrati postal 

bolj sproščen saj mi ni bilo več treba 

lagati in se pretvarjati pred njimi 

Njen odnos do soigralk 

postane bolj sproščen 
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D7 Sprejela sta super (trenerja), brez 

obsojanja in kakšnih nepotrebnih 

vprašanja, zakaj, kako itd. Nikoli 

nisem čutila, da se je po tem razkritju 

odnos med mano in trenerjem kaj 

spremenil, ostal je enak kot prej, 

kariera zaradi tega ni trpela. 

Super odziv obeh 

trenerjev. 

Odnos se ni spremenil. 

Kariera ni trpela. 

Trener in 

pomočnik + 

E7 Nikoli nisem imela težav z trenerji ali 

soigralkami, vedno so me podprli. 

Nikoli nobenih težav z 

soigralkami in trenerji. 

Podpora. 

Soigralke + 

Trenerji +  

E7 Počutila sem se sprejeto po pogovoru s 

soigralkami. 

Počuti se sprejeto.  

F7 v vseh ekipah v katerih sem igrala, se 

je védelo o moji spolni usmerjenosti in 

vsi so jo sprejemali kot nekaj 

naravnega in normalnega, vsaj 

soigralke (trenerji ne toliko). 

Soigralke mojo 

usmerjenost sprejmejo 

kot naravno in 

normalno. 

Trenerji ne čisto. 

Soigralke + 

Trenerji -  

G7 Mislim pa, da ljudje raje vidijo, da se 

ne izpostavljaš preveč. O moji 

usmerjenost se je vedelo nikoli pa ni 

bilo isto kot pri heteroseksualnih 

parih.  

Ljudje raje vidijo, da se 

ne izpostavljaš preveč. 

Ni isto kot pri 

heteroseksualnih parih. 

Ljudje raje 

vidijo, da se ne 

izpostavljaš 

preveč. 

 

G7 Vem, da so bili trenerji, ki jim moja 

spolna usmerjenost ni bila všeč, a moja 

pokončna drža v življenju in 

profesionalizem v športu sta me 

varovala 

Nekaterim trenerjem 

moja spolna 

usmerjenost ni bila 

všeč. 

Varovalki: pokončna 

drža in profesionalizem. 

Trenerji -  

H7 Kar se tiče izkušenj soigralkami in 

trenerji so dokaj pozitivne, soigralke 

so to sprejele oz. so verjetno vedele že 

pred mano. Način obnašanja je ostal 

isti, diskriminacije ni bilo, mislim da 

Dobre izkušnje. 

Soigralke meni, da so 

vedele že pred njo. 

Prijateljske vezi se 

utrdijo. 

Soigralke + 
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so se prijateljske vezi nekoliko utrdile.  

I7 / / / 

 

8. Komu se razkriješ (če se odločiš za razkritje) v privatnem življenju?  

 

A8 Glede razkritja drugim puncam v klubu in tudi drugim 

mojim bližnjim, sem zadržala zase, ker še nisem bila 

prepričana o vsemu kaj se dogaja in tudi  moje mnenje 

je, da je to moja stvar in da druge ne zanima kaj sem 

jaz in kaj nisem 

Zadrži zase. 

Osebna stvar. 

A8 Mojo spolno usmerjenost sem naprej potem razkrila 

še svojim bližnjim prijateljem in ne vsem, ki sem jih 

poznala. Normalno je , da so se razširile govorice in 

so počasi vsi začeli ugibat o meni, najbolj zanimivo v 

vsej moji zgodbi pa je, da me noben nikoli ni upal 

vprašat, če imam punco . 

Razkrije bližnjim 

prijateljem. 

Razširijo se govorice. 

Nihče je nikoli direktno ne 

vpraša. 

A8 Glede razkritja mojim  prijateljem in klubskim 

kolegicam je velika razlika, ker prijatelji so del 

mojega življenja in jih sama izberem, ker jim zaupam  

in hočem da vejo kdo in kaj sem.  

Prijatelji so del njenega 

življenja in jim zaupa in 

hoče, da vedo kdo in kaj je. 

B8 Prijatelji so seveda najprej izvedeli. Prijateljem. 

B8 Potem je izvedela ostala družina, no, razen mame, ker 

mame to že itak prej čutijo .  

Potem družini. 

»Mame že prej čutijo«. 

 

B8 Malce slabše je sprejel fant. Fantu. 

C8 najprej prijateljicam in nato kasneje še družini Prijateljicam. 

Družini. 

D8 Ko sem imela težko obdobje, zaradi razočaranja v 

ljubezni, sem se odločila to povedati tudi svoji 

družini. 

Družini. 

E8 Zaupala sem svojo usmerjenost tudi moji družini in 

prijateljem in so me razumeli in sprejeli. 

Družini in prijateljem. 

F8 Svojo spolno usmerjenost sem delila z ljudmi, ki so Družini in prijateljem. 
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mi bili blizu (družina, prijatelji). 

G8 najožja družina ve in jim je vseeno. Seveda si želijo, 

da bi se poročila z moškim, a jim je načeloma vseeno 

Najožji družini. 

H8 Najtežje je bilo seveda to deliti s starši. To sem storila 

pri 27 letih in letos ta pogovor še nekoliko 

izpopolnila.  

Staršem. 

H8 Kar se tiče prijateljev prav tako, trenutno vsi moji 

bližnji prijatelji vedo za mojo spolno usmerjenost. 

Bližnjim prijateljem. 

I8 O vsem tem sva se pogovorila s punco. Punci. 

 

9. Posledice razkritja na odnose z ožjo okolico 

 

A9 Nimam slabih izkušenj glede tega, vsi 

so me lepo sprejeli, se zezamo  na moj 

račun, ampak to ni  nič žaljivega al 

karkoli. To da si homoseksualec ne 

pomeni, da si slab človek in ne 

spremeni tvojega karakterja, si kar si 

. 

Lepo so jo sprejeli.  

Se zezajo na njen 

račun, ni žaljivo. 

To da si homoseksualen 

te ne spremeni. 

Prijatelji + 

B9 Moram reči, da nisem imela niti ene 

slabe izkušnje, vsepovsod so me 

doleteli samo pozitivni odzivi. 

Povsod pozitivni 

odzivi. 

Pozitivni odzivi 

na splošno + 

B9 Stvari med nami (prijatelji)so ostale 

iste in že od samega začetka so mi bili 

odličen “support” 

Prijatelji odličen 

»support«. 

Prijatelji +  

B9 Drugače pa vsi - ata, brat, mama - 

»totalno flegme« in so me zato super 

sprejeli 

Družina »totalno 

flegma«. 

Super so sprejeli. 

Družina + 

B9 Malce slabše je sprejel fant. Njegov 

odziv je bil najprej “saj se mi je 

zdelo”, potem pa sva šla na morje in 

zapila najino prijateljstvo. 

Slabše sprejme fant. 

Njegov odziv »saj se mi 

je zdelo«. 

Ostaneta prijatelja. 

Fant malo slabše, 

a ostaneta 

prijatelja. 

C9 Nekaj začudenja, nekaj nejasnosti in Začudenje, nejasnosti,  
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vprašanj vprašanja. 

C9 ob določenih ljudeh dobila občutek, da 

se želijo izogniti tej temi.  

Določeni se izogibajo 

tej temi. 

Določeni se 

izogibajo tej 

temi. 

D9 Prva reakcija ni bila najboljša, razen 

sestre, ki je sprejela to kot nekaj čisto 

vsakdanjega, vendar sčasoma je tudi 

oče sprejel, mami pa na žalost še vedno 

ne sprejema, enostavno ne želi govoriti 

o tem, njej se enostavno to zdi nekaj 

»nenormalnega«. 

Prva reakcija ne 

najboljša. 

Sestra to sprejme kot 

nekaj vsakdanjega. 

Sčasoma sprejme oče. 

Mama še vedno ne 

sprejema. To se ji zdi 

nekaj nenormalnega. 

V družini slaba 

prva reakcija, 

sestra in oče +, 

mama - 

E9 Lažje sem zaupala družini, ker so me 

sprejeli ne glede na to kdo sem in kaj 

sem. 

Družina jo sprejme ne 

glede na vse. 

Družina + 

F9 Reakcije ljudi, katerim sem povedala so 

bile različne. Bili so mnogi, ki so to 

brez problemov sprejeli, ker so me 

videli srečno. Bili pa so tudi bližnji 

prijatelji, s katerimi nimam več odnosa 

zaradi tega razkritja. 

 

Različne reakcije. 

Mnogi so to brez 

problemov sprejeli. 

Z nekaterimi pa nima 

več odnosa. 

Različno: 

Mnogi prijatelji 

jo sprejmejo, z 

nekaterimi pa 

nima več odnosa. 

F9 Doma je bila prva reakcija moje mame 

jok, ker ni razumela kako sem zdaj s 

punco če sem imela prej fante. A ko sva 

se pogovorili je razumela kako se 

počutim in počasi je to sprejela. Danes 

ona, kot tudi drugi člani moje družine 

mojo ženo sprejemajo in jo imajo zelo 

radi. 

Prva reakcije mame 

jok. 

Ne razume kako ima 

punco, če je bila prej z 

fanti. 

Sčasoma sprejme.  

Danes mama in ostali 

člani družine njeno 

ženo sprejemajo. 

Prva reakcija 

mame jok. 

Danes družina + 

G9 Nekateri družinski člani, ki vedo, o tem 

ne govorijo. A ko me vidijo z moškim so 

Nekateri člani družine, 

ki vedo o tem ne 

Nekateri 

družinski člani o 
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izredno srečni. Pa čeprav je le prijatelj, 

se trudijo iz tega narediti nekaj več, ker 

so tako srečni, da me vidijo z moškim. 

govorijo. 

Srečni so ko jo vidijo z 

moškim, pa čeprav je le 

prijatelj. 

tem ne govorijo-

izogibanje. 

H9 Starši so to dobro sprejeli, jim ne 

predstavlja problema. 

Starši dobro sprejmejo. Družina + 

H9 Pri tem pa nimajo nikakršnih 

problemov (prijatelji). 

Prijatelji nimajo 

problemov. 

Prijatelji + 

H9 Trenutno je večina mojih prijateljev 

istospolno usmerjena in so pri temu 

tudi zelo odkriti. 

Večina trenutnih 

prijateljev je odkrito 

istospolno usmerjenih. 

 

I9 Moje družinsko okolje ravno tako ni 

bilo dobro. Moja dominantna mama, ki 

je homofobična, tega ne bi mogla 

sprejeti. Bilo je absolutno nemogoče 

biti odkrit. 

Se ne razkrije v družini 

zaradi homofobične 

mame. 

Homofobična 

mama 

 

10. Si se kdaj počutila(a) diskriminirano zaradi svoje homoseksualne identitete? Od 

koga? 

 

A10 / / 

B10 s strani trenerja in uprave. Vendar samo v eni ekipi, v 

drugi je bila zgodba povsem drugačna. V drugem 

klubu se namreč nobeden ni vtikal v moje privat 

življenje. 

 

Trener in uprava. 

V drugem klubu se nihče ne 

vtika v njeno osebno 

življenje. 

B10 so v upravi sedele nekatere trde glave, ki so se zbale, 

da bom “okužila” mlajše soigralke in jih zvabila na to 

»pot«. 

Skrb uprave kluba, da bo 

okužila mlajše in jih zvabila 

na to pot. 

C10 V vsem tem času nisem nikoli začutila nikakršne 

diskriminacije z nobene strani 

Ni čutila diskriminacije. 

C10 V svoji karieri nisem začutila nikakršne stigmatizacije 

zaradi drugačne spolne identitete 

Ni se počutila 

stigmatizirano. 
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D10 Nikoli nisem čutila, da bi kdorkoli, ki je vedel kaj sem 

spremenil mnenje o meni oziroma spremenil odnos, za 

tiste ki pa niso vedeli oziroma jim nikoli nisem osebno 

povedala mi je bilo in mi je še vedno popolnoma 

vseeno kaj mislijo. 

S tistimi, ki so vedeli se 

odnos ne spremeni. 

Za ostale ji je vseeno kaj 

mislijo. 

E10 Nikoli nisem čutila diskriminacije in tudi moj odnos se 

ni spremenil. Počutila sem se sprejeto po pogovoru s 

soigralkami. 

Ni čutila diskriminacije. 

Počuti se sprejeto. 

E10 Nisem se počutila stigmatizirane v moji košarkarski 

karieri in mislim da ravno zato, ker svoje spolne 

usmerjenosti nisem skrivala in so jo ljudje sprejeli.  

Ni se počutila 

stigmatizirano. 

Ker svoje usmerjenosti ni 

skrivala. 

Ljudje so jo sprejeli. 

F10 Počutila sem se diskriminirano od nekaterih trenerjev, 

še posebej od dveh. Filtrirali so stvari med novinarje 

z namenom škodovati moji partnerki. Večerjali so z 

soigralkami in govorili o moji vezi, kako ne razumejo, 

kako je lahko taka ženska kot jaz z drugo žensko. In 

mnogo drugih stvari. 

Počutila se je 

diskriminirano od dveh 

trenerjev. 

 

G10 Nikoli pa ni bila tema diskusije v smislu, glej to je 

njena punca, ali o kako sta lep par in podobne stvari. 

Nihče se ni na tak način obrnil nanjo, kot bi verjetno 

se če bi bila imela fanta. Mogoče je to nek način 

diskriminacije, a sem sprejela to raven, kjer se ljudje 

počutijo udobno. 

Drugačen odnos do njene 

punce, kot bi bil če bi bila 

fant. 

Sprejme raven, kjer se 

ljudje počutijo udobno. 

G10 V košarkarski karieri se nisem počutila 

diskriminirane.  

Ni čutila diskriminacije v 

karieri. 

G10 A še na začetku, ko se še nisem dobro zavedala svoje 

spolne usmerjenosti, sem slišala komentarje trenerjev 

o tem, katera igralka je lezbijka ali ni. Zagotovo pa 

tudi vem, da so bile ekipe, ki specifično niso hotele 

istospolno usmerjenih igralk. 

Komentarji trenerjev katera 

je lezbijka. 

Bile so ekipe, ki niso hotele 

istospolno usmerjenih 

igralk. 

G10 Nikoli pa se nisem počutila osebnostno napadeno Ni se počutila osebnostno 

 - 102 -    
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Piršič Sandra; Homeseksualnost v športu 
 

zaradi svoje spolne usmerjenosti. napadeno. 

H10 …diskriminacije ni bilo Ni čutila diskriminacije. 

I10 Moral sem igrati svojo vlogo in skriti moj pravi jaz. 

Bilo je res težko in depresivno. Nekateri soigralci so 

me klicali neroda in čudak. To vsekakor ni bilo 

prijetno poslušati, ravno tako ne komentarjev o 

pedrih. 

 

Skrije svoj pravi jaz. 

Depresija. 

Komentarji soigralcev o 

istospolno usmerjenih. 

 

11. Kaj meniš o tolerantnosti v športu? Kakšne so tvoje izkušnje? 

 

A11 Živimo v državi (Slovenija), ki zelo obsoja 

homoseksualce in se na žalost vseh nas, zgražajo nad 

tem. Posledično se pol zapreš vase in ne kažeš tega, 

ker se nočeš nelagodno počutit. 

Slovenija zelo obsoja 

homoseksualce. 

Zapreš se vase. 

Tega ne kažeš. 

A11 drugih državah oz bolj razvitih državah to bolj 

sprejemljivo kot pri nas 

V bolj razvitih državah je 

bolj sprejemljivo. 

A11 Mlajše generacije so bolj dovzetne do drugačnosti, Mlajše generacije so bolj 

strpne. 

A11 Glede moških je malo drugače, ker se mi zdi , da težje 

razkrijejo svojo identiteto in se zaradi tega skrivajo. 

Moški geji težje razkrijejo 

svojo identiteto. 

B11 Definitivno po svetu Po svetu je bolje. 

B11 Čedalje bolj pa tudi v Slovenij Vedno bolj tudi v Sloveniji. 

B11 Mislim, da znotraj športnega tima to tako ali tako že 

dolgo ni problem, večji problem vidim v širši javnosti 

in športnih funkcionarjih ter njihovem načinu kako 

utegnejo obravnavati takšne posameznike.  

Znotraj ekipe to ni problem. 

Problem v širši javnosti in 

športnih funkcionarjih, 

kako obravnavajo takšne 

posameznike. 

B11 Menim pa tudi, da bi lahko s svojim »outiranjem« 

veliko pripomogli naši priznani športniki in športnice, 

ki so geji/lezbijke/bi in na ta način prispevali k 

prevetritvi zaplankanih glav. 

Razkritje naših športnic in 

športnikov bi pripomoglo k 

ozaveščanju. 

C11 Kar se tiče tolerance v športu glede drugačne spolne Danes je več tolerance v 
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identitete se zdi da je danes večja. Vendar pa je to 

težko trditi saj se včasih o tem ni toliko govorilo kot se 

govori danes 

športu. 

Včasih se o tem ni toliko 

govorilo. 

D11 V športu nikoli ni bilo obsojanja, saj jaz nisem tega 

nikoli čutila 

V športu ni bilo obsojanja. 

D11 je pa res da je v vsakdanjem življenju veliko drugače. 

Zelo moraš paziti komu zaupaš, saj je na žalost še 

vedno preveč ljudi, ki obsojajo in ki ne razumejo 

drugačnosti s katero se rodiš. 

V vsakdanjem življenju je 

drugače. 

Paziti moraš komu zaupaš. 

E11 Mislim  da je danes več tolerance 

 

Danes je več tolerance. 

E11 sem mnenja, da je najbolj odprta Španija, ker 

sprejemajo istospolne poroke 

Španija je odprta. 

Sprejemajo istospolne 

poroke. 

F11 Menim, da je danes je veliko več tolerance v 

košarkarskem okolju. Mislim, da je Španija naredila 

velik korak naprej, kar se tiče tolerance. Zanimivo pa 

tudi v ostalih državah, kjer sem igrala in kjer ni bilo 

veliko razumevanja za homoseksualnost, so me vedno 

lepo sprejeli. 

Danes je več tolerance. 

Španija je naredila korak 

naprej. 

Ostale bolj zaprte države so 

jo lepo sprejele. 

G11 Mislim, da je danes več tolerance v športu, a še vedno 

ne dovolj. Še vedno obstajajo ljudje, ki so mnenja, da 

so vse ženske v športu lezbijke. Čisto neresničen 

stereotip 

Danes je več tolerance. 

Stereotip, da so vse ženske 

v športu lezbijke. 

G11 Najbolj udobno sem se počutila v Španiji. 

Presenetljivo pa tudi v Izraelu. 

Španija, Izrael. 

H11 sem aktivna pri pridobivanju pravic za istospolno 

usmerjene pare in posameznike. Z svojo popolnoma 

odkrito spolno usmerjenostjo želim tudi drugim 

pomagati, ki si morda ne upajo biti popolnoma odkriti 

pri svoji homoseksualni identiteti, zaradi različnih 

razlogov.  

Je aktivna v borbi za 

pravice istospolno 

usmerjenih. 

Z svojo odkritostjo želi 

pomagati in biti zgled. 

H11 Kjer sem, morda nekoliko zadržana pri izražanju Zadržana pri delu z otroki. 
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svoje spolne identitete je, kadar imam delo, ki vsebuje 

delo z otroki. Tu se mi zdi, da je še nekoliko nerealno 

in nevarno govoriti o svoji spolni usmerjenosti. Kar 

pa upam, da se bo v prihodnje izboljšalo. 

Zdi se ji nerealno in 

nevarno govoriti o tem. 

Upa na izboljšanje. 

H11 Mislim, da se stanje glede istospolno usmerjenih ljudi 

izboljšuje, vsaj v ženskih športih. Kar se moških 

športov tiče, mislim da je potrebno še kar nekaj časa 

da bo tudi to tolerirano.  

Boljša situacija v ženskih 

športih. 

Za moške je manj 

tolerirano. 

I11 Leto, ko  sem končal profesionalno športno kariero – 

po osmih sezonah vsega skupaj, vedoč, da sem 

homoseksualen, sem začel imeti težave z depresijo.  

Depresija po koncu kariere. 

 

 - 105 -    
 


	1 TEORETIČNI UVOD
	1.1 Uvod
	1.2  Zgodovinski pregled odnosov do homoseksualnosti
	1.2.1 Stara Grčija
	1.2.2 Rimljani
	1.2.3 Srednji vek
	1.2.4 Devetnajsto stoletje
	1.2.5 Druga svetovna vojna in obdobje nacizma
	1.2.6 Dvajseto stoletje

	1.3 Slovenska homoseksualna scena
	1.3.1 Homoseksualne organizacije v Sloveniji in njihovo delovanje

	1.4 Oblikovanje homoseksualne identitete
	1.4.1 Nekateri modeli razvoja homoseksualne identitete
	1.4.2 »Queer«
	1.4.3 Razkritje

	1.5 Socializacija in šport
	1.5.1 Proces socializacije
	1.5.2 Funkcija športa v procesu socializacije
	1.5.3 Enakopravnost med spoloma v športu
	1.5.3.1. Biološke in kulturološke razlike med spoloma

	1.5.4. Vrhunski šport

	1.6 Homoseksualnost v športu
	1.6.1 Homoseksualnost v športu skozi zgodovino
	1.6.2 »Osvoboditev« lezbijk v športu
	1.6.3 Šport LGBT

	1.7 »Strah« pred homoseksualci
	1.7.1 Homofobija
	1.7.2 Hetero-normativnost
	1.7.3 Homofobija v športu


	2 EMPIRIČNI DEL (RAZISKAVA)
	2.1 Raziskovalni problem
	2.1.1 Raziskovalna vprašanja
	2.1.2 Predpostavke

	2.2 Metodologija
	2.2.1 Vrsta raziskave
	2.2.2 Teme raziskovanja
	2.2.3 Merski instrumenti in viri podatkov
	2.2.4 Populacija in vzorčenje
	2.2.5 Zbiranje podatkov
	2.2.6 Obdelava in analiza podatkov


	3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
	3.1 Podatki o respondentih
	3.2 Prve izkušnje z lastno homoseksualno identiteto
	3.2.1 Prejšnje heteroseksualne zveze

	3.3 Razkritje
	3.3.1  Prvo razkritje
	3.3.2 Razkritje v košarkarskem okolju
	3.3.3 Razkritje v ožjem okolju

	3.4 Odločitev za razkritje v košarkarskem okolju oziroma odločitev za »klozet«
	3.4.1 Strah pred okolico
	3.4.2 Heteroseksizem
	3.4.3 Osebna stvar
	3.4.4  Sram
	3.4.5  Osebni razlog
	3.4.6  Ni javnega razkritja
	3.4.7  »Govori se …«

	3.5 Posledice razkritja na odnose v ožjem okolju
	3.6 Posledice razkritja na odnose v košarkarskem okolju
	3.7 Diskriminacija zaradi istospolne usmerjenosti
	3.8 Toleranca in sprejemanje istospolne identitete v športu
	3.8.1  Danes več tolerance
	3.8.2  Pomanjkanje strpnosti


	4 SKLEPI
	5 LITERATURA IN VIRI
	6 PRILOGE
	6.1 Smernice za intimne zgodbe
	6.2 Intimne zgodbe
	6.3 Potek analize


