
Vzgoja za zdravo spolnost
za učence 9. razredov

Avtorice PPT prezentacije: prim. Alenka Hafner, Zala Marn in Tanja Torkar

Izvajalec/izvajalka VZ OM 



Kako bi razložil spodnje besede ali besedne 

zveze? 

 Medsebojni odnosi

 Prijateljstvo

 Spolna privlačnost

 Zaljubljenost

 Ljubezen



Razlaga

 Različne poglede, predstave in pričakovanja posameznika  je 
potrebno SPOŠTOVATI

 Zaljubljenost se pogosta zamenja z ljubeznijo

 Osnova za ljubezen je spoštovanje

 Osnova za spolni odnos je enakopraven, spoštljiv in ljubeč 
odnos med dvema osebama

ZA PRVI SPOLNI ODNOS NI NIKOLI PREPOZNO, 
AMPAK (NA ŽALOST) MARSIKDAJ PREZGODAJ. 



TELO IN SPOLNOST



Kakšne so razlike med spoloma?

 Primarni spolni znaki

 Sekundarni spolni znaki, ki se razvijejo zaradi delovanja 

hormona testosterona pri dečkih in estrogena ter 

progesterona pri deklicah



Zgradba moških spolnih organov



Zgradba ženskih spolnih organov



Telesne spremembe pri dečkih v puberteti

 Telesne obline – ramena, prsni koš 

 Povečanje mod 

 Poraščenost spolovila 

 Povečanje penisa 

 Rast v višino 

 Dlake pod pazduho, po nogah, po obrazu 

 Mutacija glasu 

 Izliv semenske tekočine (sperme); nočni izliv 

 Zrelost spermijev 

 Povečano znojenje 

 Mozolji in mastni lasje 

MED SEBOJ SE NE PRIMERJAJTE, STE RAZLIČNO RAZVITI!



Telesne spremembe pri dekletih v puberteti

 Telesne obline, rast prsi

 Rast v višino

 Zorenje nožnične sluznice – beli tok

 Poraščenost spolovila

 Ovulacija

 Prva menstruacija: do 16. leta

menstruacija: na 21 - 35 dni

trajanje 3 - 7 dni

 Dlake po nogah, pod pazduho

 Povečano znojenje

 Mozolji, mastni lasje

MED SEBOJ SE NE PRIMERJAJTE, STE RAZLIČNO RAZVITE!



Spolna zrelost

 Pri fantih:  PRVI IZLIV SEMENA

 Pri dekletih: PRVA MENSTRUACIJA



Kratek kviz



1. Katera trditev pravilno opisuje ovulacijo?

A. Ovulacija je proces, ki se običajno zgodi enkrat v 

vsakem menstruacijskem ciklu, ko hormonske 

spremembe sprožijo sprostitev jajčeca iz jajčnika

B. Ovulacija je proces, ki se običajno zgodi dvakrat v 

vsakem menstruacijskem ciklusu

C. Ugotavljanje ovulacije je zanesljiva metoda kontracepcije

D. Med ovulacijo ima ženska krvavitev



PRVA MENSTRUACIJA

 Menstruacijski ciklus



2. Katere trditve o menstruaciji držijo?

A. Je periodična fiziološka krvavitev iz maternice, ki 

normalno traja od 3 do 7 dni

B. Je periodična fiziološka krvavitev iz maternice, ki 

normalno traja 21 dni

C. Med menstruacijsko krvavitvijo se učinkovito zaščitimo 

z različnimi vložki, tamponi in menstrualnimi skodelicami

D. Menstruacijo redno beležimo v menstruacijski 

koledarček



PRVA MENSTRUACIJA (2)

 vložki (za enkratno uporabo ali pralni)

 tamponi (z aplikatorji ali brez)

 menstrualne skodelice

 beleženje menstruacijskega ciklusa – koledarček 



3. Na kaj misli ginekolog ali zdravnik, ko  

vpraša po  DATUMU ZADNJE 

MENSTRUACIJE?

A. Datum zadnjega dneva menstruacije

B. Datum prvega dneva menstruacije

C. Datum ovulacije

D. Datum oploditve



4. Kaj pomeni besedna zveza SINDROM 

TOKSIČNEGA ŠOKA?

A. Sindrom toksičnega šoka je posledica bakterijske okužbe, do 

katere lahko pride pri uporabi nekaterih super vpojnih 

tamponov, zlasti če jih uporabljaš dlje, kot je priporočeno

B. Sindrom toksičnega šoka je posledica virusne okužbe, do 

katere lahko pride pri uporabi nekaterih manj vpojnih 

tamponov, zlasti če jih uporabljaš dlje, kot je priporočeno

C. Sindrom toksičnega šoka je posledica glivične okužbe, do 

katere lahko pride pri uporabi vložka

D. Sindrom toksičnega šoka ni povezan z ničemer od zgoraj 

naštetega



www.tosemjaz.net

 Vprašanje glede velikosti penisa

 Vprašanje glede menstruacije



www.tosemjaz.net



KOMUNIKACIJA



Na prvem zmenku…

 Kakšna so pričakovanja?

 Kakšni so občutki?

 Telesni stiki?

 Kakšne so potencialne nevarnosti?

Povzeto po: Vodopivec Katarina. Približanje zdrave spolnosti najstnikom. ZPMS, 2003. 



Imam pravico reči NE…

…ko kdo od mene zahteva nekaj slabega, škodljivega, kar 

me lahko ogroža.

 Pri tem se NE SMEM počutiti krivega ali negotovega.

 Imam pravico POVEDATI SVOJE MNENJE in se 

POSTAVITI ZASE.

 Če česa ne želim, povem – problem nesporazuma, 

nekomunikacije…





Nevarnosti spleta, socialnih omrežij in 

aplikacij

 Seksting je izdelava, izmenjava in pošiljanje seksualno 
eksplicitnih fotografij, videoposnetkov in besedil prek mobilnih 
naprav ali interneta; njihova izmenjava poteka preko MMS 
sporočanja in/ali različnih aplikacij za pošiljanje fotografij oz. 
posnetkov ter preko družbenih omrežij (Vir: www.spletno-oko.si) 

Kaznivo dejanje je:

 t.i. grooming – pridobivanje oseb mlajših ob 15. let za spolne 
namene

 Izsiljevanje mladoletne osebe v povezavi z izdelavo ali 
izmenjavo njenih intimnih posnetkov – sextortion, seksting

 Posredovanje intimnega posnetka drugim osebam ali javna 
objava posnetka brez vednosti in privoljenja oškodovanega 
mladostnika (Vir: www.spletno-oko.si) 

http://www.spletno-oko.si/
http://www.spletno-oko.si/






Spolna zloraba

 … je vsaka spolna aktivnost med odraslim in otrokom do 

15. leta starosti. To je nedopustno in kaznivo dejanje.

 Posilstvo ali poskus posilstva, ki je huda oblika spolne 

zlorabe, se lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli, tudi na 

zmenku. Posilstvo je nasilno dejanje, ki ga običajno 

spremlja še pretepanje in ustrahovanje žrtve. Je kaznivo 

dejanje. 



Spolna zloraba – ukrepanje!

 žrtev naj čim prej pove tistim, ki jim zaupa, kajti le tako 

se bo lahko zavarovala pred nadaljevanjem zlorabe!

 zloraba je kaznivo dejanje, zato je potrebna prijava na 

policijo.

 v primeru težav, ki so posledica zlorabe, svetujemo čim 

prej poiskati zdravstveno in/ali psihološko pomoč.



NOSEČNOST IN 

KONTRACEPCIJA



Neželena nosečnost



Kontracepcija, primerna za mlade

 Kondom

 Hormonska kontracepcija (tabletke, vaginalni obroček, 

obliž)



Kontracepcija, ki je manj primerna za mlade:

 Prekinjen spolni odnos

 Naravne metode (t.i. štetje dni, merjenje temperature)

 Mobilne ali spletne aplikacije

 Spermicidi

 Maternični vložek

 Depo injekcije, hormonski vsadki

 Sterilizacija (ni primerna) 



Urgentna (nujna) kontracepcija

… jutranja tabletka 

 NI metoda kontracepcije!!!

 Naprodaj v lekarni brez recepta, ne glede na starost



Nosečnost

 Test nosečnosti 

 Znaki nosečnosti

 Tvegana nosečnost in porod pri mladostnicah



Umetna prekinitev nosečnosti

…splav, abortus

 NI metoda kontracepcije!!!

 Do 10. tednov lahko prekineš nosečnost z napotnico 

ginekologa

 Po 10. tednu o tem odloča komisija



Spolno prenosljive okužbe



Spolno prenosljive okužbe

 Za okužbo je potreben intimen stik

 Se prenašajo ob spolnem odnosu z okuženo osebo

 Okužena oseba ima ali nima bolezenskih znakov 

 Večina mikroorganizmov, ki povzročajo spolne okužbe, ne 

preživi v okolju (npr. na predmetih: brisače, obleka, 

bazeni, stranišča…)



Spolno prenosljive okužbe so lahko:

 NENEVARNE

Npr.: glivične spolne bolezni – ni hujših posledic, zgolj neprijeten 
izcedek

 NEVARNE

Sifilis (okvare različnih organov, tudi možganov)

HPV (rak materničnega vratu) - cepljenje

Gonoreja (neplodnost, zunajmaternična nosečnost, bolezni 
novorojenčka)

Herpes (bolezen novorojenčka)

Virusni hepatitis B (kronično vnetje jeter, rak) - cepljenje

HIV (AIDS)

Klamidijska okužba



Ali se lahko okužim tudi jaz?

Bolj ogroženi so tisti, ki:

 pogosto menjavajo spolne partnerje

 imajo partnerja, ki je imel več spolnih partnerjev

 pri tveganem spolnem odnosu ne uporabljajo 

KONDOMA!



Zaščita pred okužbo

 Prestavi spolni odnos na kasnejše obdobje, ko boš 

psihično in fizično zrel/zrela

 Obojestranska zvestoba zmanjšuje možnost okužbe

 Dosledna uporaba kondoma



Kam po pomoč?
 Ginekološke ambulante za mladostnice

 Ginekološke ambulante po ZD-jih, bolnišnicah, zasebniki

 Izbran osebni zdravnik (pediater ali družinski zdravnik ali šolski zdravnik)

 Dispanzerji za mentalno zdravje (napotnica)

 Spletna svetovalnica To sem jaz

 Spletna klepetalnica TOM

Telefonske številke za osebe v stiski:

 TVOJ TELEFON: (05) 720 17 20 (7:00-22:00) ali 116 123 (24h)

 TOM – Telefon za otroke in mladostnike: 116 111 (med 12.00 in 20.00, klici 
so brezplačni) 

 ZAUPNI TELEFON ZA-TE: 080 22 23 in 01 234 97 83

(vsak dan med 16.00 in 22.00, ob četrtkih pravni nasveti 10:00 – 14:00)

 SOS TELEFON V DUŠEVNI STISKI: 01 520 99 00 (vsak dan19.00-7.00)



ZA PRVI SPOLNI ODNOS               

NI NIKOLI PREPOZNO,                    

AMPAK (NA ŽALOST)                 

MARSIKDAJ PREZGODAJ!

Ne pozabi…


