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V VAŠI STAROSTI  

• Se puberteta počasi zaključuje. 

 

• Ob nezaščitenih spolnih odnosih je možna zanositev, 

saj:  

• dekleta v večini že imajo menstruacijo 

• fantje v večini že doživljajo izlive semenske tekočine. 
 

• Nekateri že lahko imajo prve spolne izkušnje. 

• Že pri prvem nezaščitenem spolnem odnosu je možna 

zanositev. 
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Povsem v redu je, če spolnih 

izkušenj še nimate! 
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SPOLNOST 

   je več kot spolni akt 

 
  združuje telo, čustva in 

razum 

 

  predstavlja možnost za dialog 

in izmenjavo izkušenj za   

    osebnostni razvoj in ljubezen 

 



TRIJE GLAVNI VIDIKI 
SPOLNOSTI 
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Telesni 
Odnosni 

Socialni 
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KAJ JE LJUBEZEN? 
 

• Je osebna izkušnja, ki je za vsakega drugačna in se 

kaže na različne načine. 

• V vsakem medosebnem odnosu je pomembno 

prepoznavanje in zavedanje lastnih potreb, ki jih 

skušamo zadovoljiti odgovorno do sebe in bližnjih. 

• Razlika v doživljanju med dekleti in fanti 

 

Pomembno: Tisti, ki nas ima rad, nas spoštuje,…..,   
nas sliši in upošteva, ko rečemo, da nečesa nočemo  
in ne sprejmemo!  



 

• Naj imata iskren, zaupen,  

   čustven in spoštljiv medsebojni odnos  

 

 

• Zavedati se morata ODGOVORNOSTI,  

 povezane s spolnimi odnosi  
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PARTNERJA, KI SE 
ODLOČATA ZA SPOLNE 
ODNOSE 



ALI JE ODLAGANJE SPOLNEGA 
ODNOSA NA KASNEJŠI ČAS LAHKO 

PREDNOST? 

 

• MANJ PREZGODNJIH NOSEČNOSTI IN 
STRAHU PRED NJO 

 

• MANJ SPOLNO PRENOSLJIVIH OKUŽB IN 
BOLEZNI TER NJIHOVIH POSLEDIC 
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 Rodila pri mladih dekletih še niso dokončno 

dozorela, zato so lahko posledice neželene 

nosečnosti in SPO veliko hujše. 

 

Čustvena zrelost, razumska in bolj  

odgovorna odločitev. 

ZAKAJ? 

DA! 



ZAŠČITA PRED PREZGODNJO IN 
NEŽELENO  NOSEČNOSTJO 
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KONTRACEPCIJA PRIMERNA ZA 
MLADE 

 

• KONDOM 

• HORMONSKA KONTRACEPCIJA: 

• tabletke (1x dnevno) 

• kontracepcijski obliž (1 x tedensko) 

• vaginalni obroček (1 x mesečno) 

• depo injekcije (1x na 3 mesece – niso 

povsod na voljo) 

• MATERNIČNI VLOŽEK  

• z bakrom (za 5 let) 

• s hormonom (za 3 do 5 let) 
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Ostale kontracepcijske metode 

Pregradne metode 

- moški (in ženski) kondom (ščiti 

tudi pred SPO!) 

- diafragma in spermicidi (manj 

zanesljive metode) 

 

Prekinjen spolni odnos (manj 

zanesljiva metoda) 

 

 

 

 

Naravne metode načrtovanja 

družine (manj zanesljive metode) 

- koledarska metoda 

- opazovanje sluzi 

- merjenje bazalne temperature 

- simptotermalna metoda 

(kombinacija merjenja temperature 

in opazovanja sluzi) 

 

Sterilizacija ženske, moškega  

- Po 35. letu starosti 
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NUJNA KONTRACEPCIJA ALI 
IZHOD V SILI 

Tabletka, ki jo je potrebno zaužiti ČIMPREJ po tveganem oz. nezaščitenem spolnem odnosu: 

• tabletko z levonorgestrelom čim prej, najkasneje v 72 urah (3 dnevih) (se kupi v lekarnah brez 

zdravniškega recepta, razen pri mlajših od 16 let je potreben beli zdravniški recept) – Norlevo, 

Escapelle 

• tabletko z ulipristalacetatom čim prej, najkasneje v 120 urah (5 dnevih) (se kupi v lekarnah brez 

zdravniškega recepta) - ellaOne 

• Yuzpejeva metoda- običajne kontracepcijske tablete v višjih odmerkih, ki jih predpiše zdravnik 
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Ob izostanku 
menstruacije - 

test na 
nosečnost! 



NOSEČNOST 

• Kdaj dekle zanosi? Kje pride do zanositve? 

• Kako vemo, da je ženska noseča (znaki)? 

• Kdaj h ginekologu? 

• Tveganja pri mladostniški nosečnosti? 
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UMETNA PREKINITEV NOSEČNOSTI 
(SPLAV/ABORTUS) 

 

• V Sloveniji na zahtevo nosečnice 

• Do 10. tedna je potrebna le napotnica 

osebnega ginekologa 

• Po 10. tednu je poleg napotnice 

potrebno še soglasje posebne komisije 

SPLAV NI KONTRACEPCIJSKA METODA! 
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Čeprav pri mladostnicah za poseg ni potrebno soglasje staršev, 
priporočamo, da so z dejanjem seznanjeni. 



POMEMBNO: 

• Najbolj zanesljiva ZAŠČITA PRED 

NEŽELENO NOSEČNOSTJO so 

hormonske metode kontracepcije in 

maternični vložek! 

 

• Najbolj zanesljiva ZAŠČITA PRED 

SPOLNO PRENOSLJIVO OKUŽBO je 

kondom! 
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NAJBOLJ VARNA ZAŠČITA JE UPORABA KONDOMA  

IN SOČASNA UPORABA 

KATERE OD OBLIK ZANESLJIVE KONTRACEPCIJE! 



TROJNA ZAŠČITA 

 

A. ABSTINENCA (SPOLNA VZDRŽNOST) OD TVEGANIH 

SPOLNIH ODNOSOV 

 

B. ZVESTOBA (BE FAITHFUL) 

 

C. KONDOM (CONDOM) Z DRUGO ZANESLJIVO 
KONTRACEPCIJO  

                          ALI BREZ NJE 
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SPOLNO PRENOSLJIVE 
OKUŽBE 
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SPOLNO PRENOSLJIVE OKUŽBE  

• … so okužbe, ki se prenašajo OB 

SPOLNEM ODNOSU z okuženo osebo.  

• Prenesejo se z: 

• vaginalnimi, 

• analnimi ali 

• oralno-genitalnimi / oralno-analnimi 

odnosi. 
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Bolezenski znaki pri okuženi osebi 

niso vedno  

prisotni!  



KAJ JE OKUŽBA IN KAJ 
BOLEZEN? 

• OKUŽBA: mikrob (bakterija, virus, 
gliva ali parazit) vstopi na ali v telo. 

 

• ne povzroči vedno bolezni!  

• okužena oseba lahko prenaša 
povzročitelja na druge osebe in 
niti ne ve, da je okužena. 
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 Posledica okužbe je lahko bolezen z določenimi znaki in 

posledicami. 



ZA OKUŽBO 

… JE POTREBEN INTIMEN STIK. 
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Večina mikroorganizmov, ki povzročajo 

spolne prenosljive bolezni, ne preživi v 

okolju  
(npr. na predmetih: brisače, obleka, bazeni, 

stranišča…). 

 

Ne krožijo po zraku! 



MLADOSTNIKI SO ZARADI 
NEZRELOSTI RODIL BOLJ 
IZPOSTAVLJENI OKUŽBI 
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Najbolj ogroženi so tisti, ki: 
 zgodaj začnejo s spolnimi odnosi,  

 pogosto menjavajo spolne partnerje, 

 imajo partnerja, ki je imel že več spolnih partnerjev, 

 so nedosledni pri uporabi KONDOMA. 

 

Spolno prenosljiva okužba je vedno stvar najmanj 

dveh oseb! 



POVZROČITELJI SPOLNO 
PRENOSLJIVIH OKUŽB SO RAZLIČNI. 

• VIRUSI (HPV  - virus humanega papiloma - genitalne 

bradavice/spremembe na materničnem vratu; herpes virus- na ustnici 

in/ali spolovilu; virusi hepatitisa-vnetja jeter; virus HIV), 

• BAKTERIJE (klamidija, gonoreja, sifilis), 

• GLIVICE (kandida), 

• PARAZITI (trihomonas, sramne uši). 
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KDAJ POSUMIMO, DA SMO SE 
OKUŽILI S SPO? 

1. ob tveganem spolnem odnosu IN/ALI 

2. prisotnosti znakov: 
• izcedek iz sečnice in/ali nožnice (lahko smrdeč) 

• pekoče uriniranje, siljenje k uriniranju 

• bolečina v sp. delu trebuha 

• razjede na spolovilu 

• rdečica in/ali srbenje v predelu spolovila in/ali analnem predelu. 
  

POTREBNA JE ZDRAVNIŠKA POMOČ! 
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Ni znakov bolezni→ 

          ni diagnoze →   

   ni zdravljenja →  

    bolezen se širi na partnerja 

 

TESTIRANJE… 



ZAKAJ ZDRAVLJENJE? 
 

Če ne zdravimo, so MOŽNI ZAPLETI: 

• MOŠKI: vnetje sečnice, obmodka ali prostate; neplodnost  

• ŽENSKE:  

- kronično vnetje rodil (bolečine v spodnjem delu trebuha) 

- trajne okvare rodil in neplodnost 

- zunajmaternična nosečnost, spontani splav 

- okužba ploda, prezgodnji porod, prizadetost novorojenca 

 

 

•  možnost PRENOSA OKUŽBE na druge partnerje 
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SPOLNA ZLORABA 
„IMAM PRAVICO REČI NE!“ 

        

• NEŽELENO DOTIKANJE, POLJUBLJANJE, 

OTIPAVANJE, NEPRIMERNE PRIPOMBE O 

DELIH TELESA, NAMIGOVANJE NA 

SPOLNOST, SILJENJE K OGLEDU 

PORNOGRAFSKIH FILMOV… 

• …. POSILSTVO ALI POSKUS POSILSTVA JE 

HUDA OBLIKA SPOLNE ZLORABE, KI SE 

LAHKO ZGODI KJERKOLI, KADARKOLI,…IN 

SE KAZNUJE PO KAZENSKEM ZAKONIKU. 
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         Spolno nasilje oz. spolna zloraba je vsako vedenje ali dejanje s spolno vsebino, ki si 

ga žrtev ne želi in pri njej/njemu vzbuja občutek, da je njeno/njegovo telo le 

inštrument za zadovoljitev potreb ali želja drugega. 



KAJ STORITI V PRIMERU  
SPOLNE ZLORABE? 

• Žrtev naj o dogodku čimprej pove tistim, ki jim zaupa, kajti le tako 
se bo lahko zavarovala pred nadaljevanjem zlorabe!  

 

• Spolna zloraba je kaznivo dejanje, zato je potrebna prijava na 
policijo. Policija stori vse potrebno, da žrtev zavaruje in prepreči, da bi 
lahko storilec nadaljeval s svojim početjem. 
 

• V primeru težav, ki so posledica zlorabe, je potrebno čim prej poiskati 
pomoč psihologov ali zdravnikov.  
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ČE RABIŠ POMOČ… 

SE LAHKO OBRNEŠ NA: 

• OSEBNEGA ZDRAVNIKA 

• GINEKOLOŠKE AMBULANTE ZA 

MLADOSTNIKE 

• OSTALE GINEKOLOŠKE AMBULANTE 

 

• SPLETNA SVETOVALNICA ZA MLADE -  

WWW.TOSEMJAZ.NET 
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http://www.tosemjaz.net/

