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1. Kakšna čustva te preplavijo, ko si zaljubljen? 

Čustva ali emocije so procesi, s katerimi izražamo vrednostni odnos do sveta in tudi samega 

sebe. Razlikujemo  osnovna/temeljna čustva in sestavljena/kompleksna čustva. Temeljna 

čustva (veselje, žalost, jeza, strah,…) doživljamo vsi ljudje in se pojavijo že v prvih mesecih 

življenja. Najpogosteje jih izražamo z obrazno mimiko (npr. veselje je povezano z 

nasmehom). Kompleksna čustva se pojavijo kasneje (med 2. in 3. letom starosti). Sestavljena 

so iz temeljnih čustev. 

Pomembno je ločiti zaljubljenost in ljubezen. To ni enako, čeprav večina ljudi misli, da je 

zaljubljenost začetni znak ljubezni.  

Ljubezen je kompleksno čustvo in sicer je sestavljeno iz sprejemanja in veselja. Je specifičen 

odnos in čustvo,  ki nastopi kot posledica čustvenega navezovanja. Ko druga oseba (živo 

bitje, predmet, dejavnost, ideja, kraj …) za nas postane tako pomembna, da si prizadevamo, 

da bi bili trajno v njeni družbi, pravimo, da smo se nanjo navezali, prišlo je do čustvenega 

navezovanja.  

Zaljubljenost za razliko o ljubezni ne temelji na nekem realnem odnosu. Osebe pravzaprav 

sploh ne poznamo, ampak ji pripišemo neke pozitivne lastnosti, ki jih v resnici nima in na 

drugi strani ne opazimo negativnih lastnosti. Predstava o ljubljeni osebi je precej izkrivljena, 

zaljubljeni smo v projekcijo lastne predstave o za nas idealnem partnerju. Včasih 

zaljubljenost preraste v ljubezen, vendar ne tako pogosto, kot pričakujemo. Velika ljubezen 

se ne začne nujno z veliko zaljubljenostjo. 

 

2. Zakaj s spolnostjo dobiš aids? 

Virus HIV, ki povzroča AIDS se prenaša predvsem s spolnimi odnosi. Lahko se okužiš tudi z 

izmenjavanjem igel pri vbrizgavanju npr. droge. Tudi noseča ženska lahko okuži svojega 

nerojenega otrok z virusom HIV in sicer preko prenosa iz matere na plod. Virus pa se prenaša 

tudi preko okužene krvi.  

Najpogostejši način prenosa so spolni odnosi. Ni tako pomembno kdaj, kje in s kom imaš 

spolni odnos, ampak predvsem kako. Okuži se lahko vsakdo, ki ne prakticira varnega 

spolnega odnosa. Z virusom HIV okuženi posameznik zboli šele po več letih, največkrat niti 

sam ne ve, da je okužen, saj to lahko odkrije le, če se testira. Okuženi (seropozitivni) mora še 

prav posebej prakticirati varnejši spolni odnos, ne samo zato, da ne okuži drugih, temveč 

predvsem zato, da se ne okuži ponovno, saj bi to pospešilo nastop bolezni - aidsa. 

Virus HIV se prenaša z določenimi telesnimi tekočinami okužene osebe v krvni obtok ali na 

sluznico druge osebe. Virus HIV se nahaja v krvi, spermi, nožnični tekočini in drugih telesnih 

izločkih (mleko, slina, solze).  



Zato se je pomembno držati temeljnih načel, ki lahko preprečijo okužbo z virusom HIV: 

 Upoštevanje načel varne spolnosti: stalni partner, zaupanja vreden partner,  

 Zaščita s kondomi: ljudje, ki menjavajo spolne partnerje, naj uporabljajo kondom pri 

spolnih odnosih. Pravilna uporaba kondoma (mora biti iz lateksa ali poliuretana) med 

spolnim odnosom učinkovito prepreči prenos virusa HIV z obolele osebo na zdravo.  

 Izogibanje stiku s telesnimi tekočinami drugih ljudi.  

 Uporaba sterilnih igel, brizg in drugih ostrih predmetov.  

 Uporaba lastnega pribora za telesno higieno (britvice, zobne ščetke, …).  

 (testiranje po tveganem vedenju).  

 

Veliko informacij o AIDS-u lahko najdeš na www.stop-aids.si 

 

3. Pri katerih letih je primerno imeti/lahko imaš prvič spolni odnos? 

Imeti spolno odnos samo zato, ker hočeš izgubiti nedolžnost ali zato ker misliš da vsi tvoji 

prijatelji to že delajo, je nekaj kar boš kasneje lahko obžaloval/-a. 

 

Fantje in dekleta, ki so mlajši od 15 let, osebnostno še niso zreli, da bi lahko odgovorno 

odločali o svojem spolnem življenju. Tudi če prostovoljno pristanejo na spolni odnos, so 

zaradi nezrelosti na nek način zlorabljeni. Zato zakon v Sloveniji ščiti mlade tako, da kaznuje 

tisto osebo, ki ima spolne odnose z dekleti ali fanti, mlajšimi od 15. let. 

S spolnimi odnosi je modro začeti takrat, ko nas k temu pripelje ljubezen do partnerja in ne 

kak drug razlog (npr. radovednost, postavljanje pred drugimi,…) ter ko smo istočasno dovolj 

zreli, da znamo preprečiti negativne posledice spolnosti (neželena nosečnost, spolne 

bolezni?) in tudi ukrepati v primeru neželenih posledic (npr. prekinitev nosečnosti, biti 

starš,...). 

O svoji zrelosti se odloča vsak zase in tudi posledice nosi vsakdo sam. Vsekakor se za spolne 

odnose ni modro odločiti prehitro, ker ničesar ne zamudiš, posledice pa so lahko resne. 

 

Marsikdaj pa mladi prehitevajo in se prehitro odločajo za spolne odnose. Največkrat to 

storijo iz radovednosti, da bi spoznali spolni odnos. Če pa za spolnost še niso pripravljeni, 

osebnostno zreli, lahko temu sledijo huda razočaranja, ki lahko imajo tudi daljnosežne 

negativne posledice v spolnem življenju.  

 

Prvi pogoj za pričetek spolnih odnosov je ljubezen med partnerjema, iz katere zraste želja po 

spolnem odnosu. Pripravljenost pa mora biti obojestranska. Mlad človek sam čuti, ali je že 

pripravljen na spolne odnose ali še ne. Če se še ne čuti pripravljenega, naj nikar ne prehiteva! 

Svojemu partnerju je potrebno vsekakor zaupati in se ob njem počutiti varnega. Do spolnih 

odnosov naj bi tudi ne prišlo pod prisilo, nagovarjanjem, celo pogojevanjem (npr.: »Dokaži, 

da me imaš rad/a!«). 

 

http://www.stop-aids.si/


4. Ali se v slovenskih bolnišnicah izvaja sterilizacija žensk? 

Da. Sterilizacija je operativni poseg za trajno preprečevanje nosečnosti in je oblika 

kontracepcije. S prekinitvijo prehodnosti jajcevodov onemogočijo oploditev jajčne celice in s 

tem zanositev. Preden je sterilizacijo dovoljeval zakon, so ta poseg nekateri zdravniki skrivaj 

opravljali za ženske, pri katerih bi bila naslednja nosečnost lahko usodna. Naša zakonodaja 

danes sterilizacijo dovoljuje ženskam, ki so razsodne in stare najmanj 35 let ter zanjo 

zaprosijo (omejitvi odpadeta, če je treba sterilizacijo opraviti iz zdravstvenih razlogov). 

Sterilizacija je lahko samo prostovoljna, gre torej strogo za osebno odločitev, ki je ne more 

nadomestiti odločitev zastopnika, vendar pa jo lahko odobri le komisija za umetno prekinitev 

nosečnosti. Ko komisija prošnjo odobri, začne teči šestmesečni rok, po katerem je 

sterilizacijo dovoljeno opraviti. Teh šest mesecev je predvidenih še za zadnji razmislek, saj 

gre pri sterilizaciji kljub vsemu za operativni postopek s trajnimi učinki. 

 

5. Koliko spolnih bolezni lahko dobiš? 

Spolno prenosljive bolezni – zanje uporabljamo kratico SPB – so nalezljive bolezni, ki se 

običajno prenašajo s spolnimi stiki. Na možnost okužbe je treba misliti vselej, ko se spuščamo 

v spolne odnose. Če spolnost temelji na dobrem poznavanju partnerja in medsebojnem 

zaupanju ter zvestobi, ni tveganja za svežo okužbo. Seveda je tveganje veliko večje ob 

pogostem menjavanju spolnih partnerjev in bežnih spolnih stikih. 

Oseba se lahko okuži z več spolnimi boleznimi.  

 

6. Kaj vse je pomembno pri spolnem odnosu (npr. zaščita)? 

Zdrava spolnost zajema predvsem znanje o tem, kako zaščititi sebe in partnerja pred resnimi 

zdravstvenimi težavami, kot so spolno prenosljive bolezni in okužbe, ter pred neželeno 

nosečnostjo. Pomembno je, da ste seznanjeni z najnovejšimi informacijami glede 

preprečevanja bolezni in nosečnosti. Spolnost je zelo pomemben del človekovega življenja, 

vendar zahteva tudi odgovornost. Vsi spolno aktivni ljudje bi morali zaščititi sebe in svoje 

partnerje pred spolno prenosljivimi boleznimi - od katerih je najhujša aids.  

Zaupanje je pomembna vrednota za zdravo seksualnost. Pomaga nam, da smo čustveno 

varni in prepričani glede odločitve, da bomo ostali v intimnem razmerju. Brez zaupanja bomo 

najbrž čutili naraščajočo napetost, tesnobo, strah, razočaranje in izdajo. Zaupanje se krepi, 

če oba partnerja delujeta odgovorno in se predvsem pogovarjata. 

 

7. Kaj je aids? Kako ga dobiš? 

Aids je spolna bolezen, ki jo povzroča virus HIV (humani virus in virus človeške imunske 

pomanjkljivosti). HIV je eden izmed najbolj smrtonosnih virusov na svetu. Striktno gledano 

aids ni bolezen, ampak stanje, v katerem je imunski sistem osebe tako oslabel, da se ne more 

več boriti s celo vrsto bolezni, s katerimi bi se normalno spopadel in se jih ubranil. Aids je 

neozdravljivo in življenjsko nevarno stanje.  

Virus HIV, ki povzroča AIDS se največkrat prenaša s spolnim odnosom. Virusu HIV pravimo 

tudi počasen virus, ker ko si enkrat okužen, si večno okužen in kužen. Čeprav se HIV 



razmnožuje zelo hitro, potrebuje dolgo časa. HIV je »specializiran« virus za napadanje tistih 

celic v našem telesu, ki služijo za obrambo telesa proti virusom. Zaradi tega je HIV tako 

nevaren virus – napada telesni imunski sistem.  

Virus HIV se prenaša z določenimi telesnimi tekočinami okužene osebe v krvni obtok ali na 

sluznico druge osebe. Virus HIV se nahaja v krvi, spermi, nožnični tekočini in drugih telesnih 

izločkih (mleko, slina, solze). 

 

Prenaša se:  

 Med nezaščitenim spolnim odnosom z okuženo osebo.  

 Pogost je prenos med uživalci drog zaradi souporabe okuženih igel. Na isti način se ta 

virus širi tudi pri tetoviranju, prebadanju ušes, akupunkturi ,.. 

 Pri nenamernih poškodbah z iglami ali drugimi ostrimi predmeti, če so onesnaženi s 

krvjo okužene osebe (zdravstveno osebje; stik z odvrženimi iglami; osebe, ki 

uporabljajo skupne britvice, zobne ščetke,…).  

 Prenos s krvjo in krvnimi pripravki, ki je bil včasih pogost, je danes zelo redek zaradi 

obveznega testiranja krvi krvodajalcev.  

 Okužena mati lahko okuži otroka pred, med porodom ali po njem.  

 

8. Te kaj boli pri spolnih odnosih? 

Ob prvem spolnem odnosu se pri dekletu, redkeje pri fantu, pojavi bolečina. Bolečina 

nastane zaradi napetosti mišic okoli nožnice, ki lahko povzroči bolečino pri dekletu in pri 

fantu, in je najpogosteje posledica strahu. Spolni odnos pomeni predajo lastnega telesa in 

poseg v njegovo notranjost. 

Zato je pomembno, da se tako dekle kot fant zavestno odločita za spolni odnos, da vesta, 

zakaj sta se tako odločila in da je to odločitev zaradi ljubezni do partnerja. Bolečina lahko 

izvira tudi iz strahu pred nosečnostjo, zato je pametno, da ob prvem spolnem odnosu in 

kasneje uporabljata zanesljivo kontracepcijo, kontracepcijske tabletke ali kondom. Najbolj 

zanesljiva je hkratna uporaba kontracepcijskih tablet in kondoma. 

 

9. Koliko položajev je pri sexu? 

Število različnih položajev, v katerih lahko imaš spolni odnos, je veliko. Pogost je položaj, ko 

fant in dekle ležita, fant leži na vrhu (t.i. misijonarski položaj). Lahko je tudi dekle na vrhu ali 

oba ležita na boku. Za prvi spolni odnos je verjetno najlažje izbrati enega od teh položajev. 

Pri vseh položajih pa je pomembno, da se oba dobro počutita – fant in dekle. 

 

10. Zakaj se kondomi trgajo? 

Seveda je potrebno izbrati primerno velikost in model kondoma. Če izbereš primeren 

kondom zate, potem se ti ne more pripetiti to, da se kondom strga. Pomembno pa je tudi 

samo vstavljanje kondoma. Previdni moramo biti pri tem, saj nepravilno nameščen kondom, 

ki se lahko zaradi tega tudi strga povečuje možnost prenosa spolnih bolezni in neželeno 

nosečnost.  



 

11. Zakaj imajo ženske orgazem? 

Orgazem  je nenadno odvajanje nakopičene spolne napetosti med spolnim ciklusom. 

Orgazem ali vrhunec je definiran kot vrh seksualnega užitka. Pri moških se orgazem enači z 

ejakulacijo, medtem ko se pri ženskem orgazem osredotoča na koitus in koitalni orgazem; 

tako pri moškem kot pri ženski se ritmično krčijo genitalne mišice. 

Orgazem je sestavni del spolnega odnosa pri ljudeh, torej je orgazem pojav tako pri ženskah 

kot pri moških.  

Poleg tega raziskovalci predpostavljajo, da obstajajo razlike med orgazmom pri moških in 

ženskah. 

 

12. Kako dolgo traja spolni odnos? 

Kako dolgo naj bi trajal spolni odnos se ne da točno časovno opredeliti. Seveda je čas trajanja 

odvisen od posameznika oziroma od partnerja. Pri različnih ljudeh je čas trajanja različen.  

 

13. Kateri kondom je najboljši? 

Kondomi so različnih velikosti, oblik, materialov in okusov. Kondom je med zaščitami pred 

spolno prenosljivimi boleznimi eden najbolj učinkovitih pripomočkov, ki mehanično prepreči 

izliv semena v nožnico. 

Vsak posameznik sam mora vedeti kateri kondom je najboljši. Obstaja veliko vrst različnih 

kondomov. Zelo težko je takoj izbrati pravega, zato je pomembno preizkušanje različnih 

kondomov, da vidiš kateri je tisti, ki ti najbolj ustreza. 

Pri izbiri kondoma je zelo pomembno, da izbereš pravo velikost kondoma, material in 

teksturo kondoma.  

Kondomi so različnih velikost. Seveda imamo tiste osnovne, obstajajo pa tudi takšni ki se 

tesno prilegajo obliki penisa ali pa kondomi v xxl izvedbi. Vsekakor izberite takšnega, ki bo 

ustrezal velikosti vašega penisa. Premajhni kondomi lahko namreč hitro počijo, preveliki pa 

lahko zdrsnejo s penisa. Raziskave kažejo, da moški radi kupujejo prevelike kondome, kar pa 

vodi v slabši in bolj tvegan spolni odnos. Krivec za napačno velike kondome je ponavadi 

moški ego, saj fantje radi kupijo največje možne kondome, da se s tem pokažejo pred dekleti. 

A to početje zna biti nevarno za zdravje, vpliva pa tudi na kakovost seksa. 

 

Ste kdaj pomislili, da je seks s kondomom morda slabši zaradi tega, ker se vam kondom ne 

prilega prav? Če je premajhen, tišči, če pa je prevelik, občutek ni pravi. Raziskave so tako 

dodatno pokazale, da so pari, ki so uporabljali kondome napačne velikosti, bolj verjetno 

prekinili spolni odnos in ga nadaljevali brez zaščite. 

 

To pa vodi v naslednji problem pri uporabi kondomov napačne velikosti - ne nudijo popolne 

zaščite, saj je bolj verjetno, da počijo ali pa puščajo pri strani oziroma se snamejo. Torej, 

moški, pozabite na svoj ego, ko pride do zaščite. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Koitus&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spolni_odnos


Danes so najbolj pogosti kondomi iz lateksa, torej gume, plastičnih mas ali živalskega tkiva. 

Vsi kondomi enako ščitijo pred nosečnostjo, vendar pa zaščita pred spolnoprenosljivimi 

boleznimi (SPB) pri kondomih živalskega izvora ni tako učinkovita. Za zaščito pred SPB so 

najpriporočljivejši kondomi iz lateksa, ki so hkrati tudi najbolj dostopni tako cenovno kot 

fizično, saj jih je mogoče kupiti skorajda v vsaki trgovini.  

 

14. Kaj je boljše – kondom ali tabletke? 

Idealna kontracepcija je učinkovita, enostavna, varna, povratna, sprejemljiva za oba 

partnerja in poceni. Izbor je širok, vendar ni vsaka kontracepcija za vsako žensko, vsak par pa 

lahko izbere zase najprimernejšo.  

Kontracepcijske tablete so dandanes najpogostejša metoda preprečevanja nezaželenih 

nosečnosti. Kontracepcijske tabletke se pri nas dobijo na recept, po katerega gredo ženske 

običajno k svojemu ginekologu. Na splošno je pri nas nezaželenih nosečnosti vse manj in tudi 

število splavov zelo upada. Na voljo je več vrst kontracepcije: najpogosteje se ženske 

odločajo za tablete, nekatere pa tudi za hormonske obliže ali maternični vložek. Približno 17 

odstotkov se jih odloči za uporabo kondoma. Za kakšno kontracepcijo se ženska odloči, 

ponavadi ni odvisno od starosti, temveč predvsem od tega, ali je že rodila ali ne. Ženske, ki še 

niso rodile, lahko dobijo samo recept za tablete ali obliže. 

 

Najbolj zanesljiva zaščita pred nosečnostjo je tabletka! Najbolj zanesljiva zaščita pred okužbo 

je kondom! Obe metodi temeljita na preprečevanju oploditve ženskega jajčeca z moško 

semenčico. Najboljše je, da uporabljamo obe metodi zaščite naenkrat.  

Prednost kondoma je, da ga je vedno mogoče kupiti, zanesljivost pa je manjša, kot pri 

tabletkah. Ker je to tako rekoč edino sredstvo, ki varuje tudi pred spolno prenosljivimi 

boleznimi, se ga priporoča ljudem, ki pogosto in naključno menjavajo spolne partnerje. 

Najbolje je, da mladi uporabijo oboje: kondom in hormonsko kontracepcijo. 

Kakovostni kondomi so elektronsko testirani, upoštevati je treba datum veljavnosti, ovitek 

ne sme biti poškodovan. Vsak kondom je uporaben samo enkrat. 

 

15. Ali lahko noseča ženska ima spolne odnose? 

Večina nosečnic ima lahko spolne odnose s svojim partnerjem. Plod je dobro zaščiten s 

plodovnico in ovoji v katerih leži v maternici, obdaja ga voda, ki blaži tresljaje, močne 

sunkovite gibe ter gibanje matere, zato se lahko ženske tudi med nosečnostjo brezskrbno 

predajajo spolnim radostim. 

 

16. Kakšen je občutek med seksom? 

Vsak posameznik sam bo najbolje vedel kakšen je občutek med spolnim odnosom. Občutek, 

ki ga doživljamo med spolnim odnosom vsak posameznik doživlja in ga opredeljuje po svoje 

in ga je zato težko opisati. 

 

 



17. Zakaj imam neredno menstruacijo? 

Neredna menstruacija je pogosta pri najstnicah, saj se te še razvijajo in ciklus še ni povsem 

urejen, zato si ni potrebno delati skrbi. 

Neredna menstruacija je vsako odstopanje od ciklusa: zamujanje ali prehitevanje, zelo 

močna ali šibka menstruacija, močnejši PMS ali hujši menstrualni krči kot običajno. 

Normalna, redna menstruacija je menstruacija, ki pride približno enkrat na mesec in traja od 

tri do sedem dni. Prvih nekaj let po prvi menstruaciji je menstrualni ciklus lahko nereden, 

vendar pa se z leti menstruacija uredi in nekatere ženske lahko skoraj do ure natančno 

napovedo, kdaj bodo dobile menstruacijo. Menstruacije so lahko od ženske do ženske zelo 

različno močne: ženske lahko izgubijo do štirih do dvanajst čajnih žličk krvi. Ni vsaka neredna 

menstruacija razlog za preplah, saj ni nevarna in običajno ne pomeni nič hujšega. Vendar pa 

je dobro vedeti, kaj neredna menstruacija pomeni oz. kaj nam želi telo z neredno 

menstruacijo sporočiti. 

Da menstruacija zamuja ali izostane je pogosto krivo hujšanje, saj teža oz. vsebnost maščobe 

v telesu vpliva na proizvodnjo hormonov, prav tako pa se menstrualni ciklus spremeni, če 

težo pridobimo. Na podoben način na telo vpliva telovadba. Znani so primeri športnic, ki tudi 

po celo leto ne dobijo menstruacije oz. imajo ves čas neredno menstruacijo. 

Na nerednost menstruacije vplivajo tudi kontracepcijske tabletke, vsaj dokler se telo ne 

navadi na nov hormonski režim, to pa lahko traja tudi več mesecev. Tudi druga zdravila lahko 

porušijo hormonsko ravnovesje in tako privedejo do nerednih menstruacij. 

Tudi alkohol vpliva na nerednost menstruacij. Alkohol pogubno vpliva na jetra, ki igrajo 

pomembno vlogo pri presnovi estrogena in progesterona. Ta dva hormona uravnavata 

menstrualni ciklus, zato lahko pitje alkohola, ki jima škoduje, povzroči tudi nerednost 

menstruacij. 

Najbolj pogost razlog za neredne menstruacije je stres. Stresni hormon kortizol neposredno 

vpliva na nastajanje spolnih hormonov estrogena in progesterona v ženskem telesu. Če je 

stresa preveč, bo kortizol spremenil potek menstrualnega ciklusa. Ker smo pod stresom tako 

rekoč vse, je stres najbolj pogost razlog za nerednosti v menstrualnem ciklusu. 

Neredna menstruacija lahko pomeni tudi nosečnost. V nosečnosti telo proizvaja drugačne 

hormone, zato se menstruacija preneha. Kljub temu pa lahko nekatere ženske včasih dobijo 

menstruacijo tudi potem, ko so noseče. Običajno takšna menstruacija zamuja ali je zelo 

šibka. 

 

O nerednih menstruacijah se pogovorite z zdravnikom, še posebno, če imate ob tem tudi 

druge simptome. Neredne menstruacije lahko uravnavamo s hormonskimi tabletkami, sicer 

pa tudi z uravnoteženo prehrano, pravo mero telovadbe in sproščanjem stresa. 

 



18. Kam greš, kadar si v groznih težavah? 

Kadar si v groznih težavah se najprej obrni na osebo, ki ji lahko zaupaš. Če misliš, da nimaš 

nikogar, komu bi se lahko zaupal, lahko vedno prideš v šolsko svetovalno službo. Tudi vaši 

razredniki so osebe, ki so te pripravljeni poslušati. Lahko pokličeš tudi npr. TOM telefon (tel. 

št.: 116111 - http://www.e-tom.si/) ali kakšno vprašanje postaviš na forumu na spletni strani 

www.tosemjaz.net. V primeru, da kdo nad teboj izvaja nasilje se lahko zatečeš k Varni točki 

(http://www.unicef.si/vsebina/108/Varne%20to%C4%8Dke) ali v Krizni center za otroke in 

mladostnike (http://www.csd-ms.si/?page_id=95). 

 

19. Kako pride do menstruacije? 

Vsak mesec v enem jajčniku (izmenično) dozori jajčni mehurček ali folikel. Iz njega se izlušči 

jajčece, veliko približno kot bucikina glavica. To imenujemo ovulacija. Jajčece potuje po 

jajcevodu v maternico. Pot traja približno 6 dni. Če pride v tem času do nezaščitenega 

spolnega odnosa, lahko fantove semenčice oplodijo jajčece. Oplojeno jajčece se pritrdi na 

maternično sluznico in začne se nosečnost. Če jajčece ni bilo oplojeno, se skupaj z 

maternično sluznico izloči iz telesa. To opaziš kot krvavitev iz nožnice. 

 

20. Ali se lahko oplodiš, če pogoltneš spermo? 

Strokovnjaki zatrjujejo, da je zanositev pri oralnem zadovoljevanju, tudi če ženska poje vso 

spermo – znanstvena fantastika.  

 

21. Kakšne barve je sperma? 

Običajno je bolj ali manj gosta tekočina zamegljeno bele barve. Vonj po kloru je povsem 

normalen, vendar je veliko odvisno tudi od človeka do človeka oz. od njegove prehrane. 

 

22. Kdaj fant dobi erekcijo in kako se ob tem počuti? 

Erekcija nastane ob spolni vzburjenosti. Slednja lahko nastopi le s pomočjo zdravega srca in 

ožilja, živčnega sistema in drugih elementov, zato je pomembno, da moški svoje telo 

neprestano opazuje in je na kakršne koli spremembe pozoren.  

 

23. Kako dobiti večje prsi? 

Ženske se prepogosto obremenjujejo s svojim oprsjem – nekatere si želijo večje, druge spet 

manjše. Prsi so takšnih in drugačnih oblik ter velikosti. Veliko je odvisno tudi od same 

velikosti dekleta kako velike izpadejo prsi. Bolj pomembno je kako se ti počutiš in ne kakšne 

oz. kako velike prsi imaš. Če boš izžarevala samozavest in boš zadovoljna s tem kaj imaš, boš 

bolj privlačna, kot dekle, ki ima velike prsi in je nesamozavestno. Za lepo postavo in zdravo 

telo je najbolj pomembna redna telovadba in zdrava prehrana. Seveda pa obstajajo tudi 

raznorazni triki, s katerimi lahko optično povečaš ali pomanjšaš prsi. 

 

http://www.e-tom.si/
http://www.tosemjaz.net/
http://www.unicef.si/vsebina/108/Varne%20to%C4%8Dke
http://www.csd-ms.si/?page_id=95


24. Kako pride do sperme? Ali se sperma s časom spreminja (je drugačna v naših letih)? 

Sperma je skupek semenčic, ki jih obdaja tekočina. Semenčice izgledajo kot majhni paglavci z 

repom, ki jim pomaga potovati skozi maternični vrat v maternico in jajcevod, kjer počakajo 

na jajčece. Semenska tekočina je hranilna tekočina, ki obdaja in varuje semenčice, preden 

pridejo do materničnega vratu. S starostjo se zmanjšuje število semenčic in hitrost slednjih. 

 

25. Kako pride do orgazma? 

Orgazem ali klimaks je vrhunec seksualnega ugodja, ki se pojavi med seksualno aktivnostjo in 

pri moških lahko vključuje izliv, pri ženskah pa vaginalno krčenje. Orgazem je refleks. Če na 

orgazem pogledamo z bolj strokovnega vidika, lahko zapišemo, da je to refleks, s katerim 

upravlja avtonomni center v možganih. Že med predigro pride do vzburjenja celega živčnega 

sistema – začnejo se sproščati hormoni, mišice postanejo bolj napete, dihanje postane bolj 

globoko, grlo postane bolj suho, poveča se izločanje znojnic, zenice se razširijo, zaradi 

izločanja adrenalina v telesu pa se poveča količina sladkorja v krvi. Pod vplivom spolnih 

hormonov (testosterona in estrogena) pride ob spolnem vzburjenju v telesu do različne 

napetosti mišic in živčevja, kri začne hitreje krožiti. Največ je steče v spolne organe, zato pri 

moškem nabrekne penis, pri ženskah pa ščegetavček. Na vrhuncu vzburjenja pride do 

orgazma, ki je v praksi silovit užitek sproščanja živčne in mišične napetosti.  

 

26. Kje naj imam spolne odnose? 

Spolni odnos je intimna stvar. Po navadi imamo spolne odnose tam, kjer se najboljše 

počutimo (varen, intimen prostor). 

 

27. Kdaj se lahko določi spol zarodka? 

Med nosečnostjo se opravi več ultrazvočnih preiskav, saj tako ginekolog spremlja otrokovo 

zdravje. V teh preiskavah pa lahko pod določenimi pogoji ugotovi tudi, kakšnega spola bo 

otrok. Nikakor ni nujno, da bo ginekolog lahko prepoznal spol vašega otroka. Lahko se zgodi, 

da bo otrok v neugodni legi, zato spol ne bo viden. 

Najboljši čas za določanje spola je takrat, ko se opravi natančna morfologija ploda, to je okoli 

20. tedna nosečnosti. Spol otroka je takrat že v celoti oblikovan, dojenček pa ima v trebuhu 

še dovolj prostora za udobno lego. Nekateri ginekologi lahko spol ugotovijo že okoli 16. 

tedna nosečnosti. Po 30. tednu je možnost, da bi se kaj videlo, z vsakim tednom manjša. 

Fantki se prepoznajo lažje kot deklice, saj imajo bolj izrazite zunanje spolne značilnosti.  

  

28. Ali lahko seksaš, ko imaš menstruacijo? 

Tudi med menstruacijo imaš lahko spolne odnose, vedeti pa moraš, da je takrat dojemljivost 

za infekte oz. vnetja večja. 

 

29. Kako dolgo moraš seksati, da zanosiš? 

Odvisno od posameznice, njene spolni zrelosti, zdravja, od količine proizvedenih jajčec oz. 

semenčic,… Nekatere zanosijo že ob prvem spolnem odnosu, nekatere pa se trudijo veliko 



let, da lahko zanosijo.  Vse pa ni odvisno od ženske. Pomembni so tudi moški spermiji in 

zdravje moškega. 

 

30. Kakšen je občutek med seksom – je lep ali boli? 

Odvisno od posameznika in kako doživljaš sam spolni odnos. Lahko je lep in lahko je tudi 

boleč, lahko je oboje istočasno. 

 

31. Kako najhitreje doživiš orgazem? 

Tudi tukaj ni enoznačnega odgovora. To moraš razjasniti sam pri sebi, saj sam najbolje 

poznaš svoje telo in veš kaj ti ugaja, kaj ne, v čem uživaš, ipd.  

 

32. Ali boli analni seks? 

Analni seks običajno naj ne bi bil boleč, če se oba pri tem dobro počutita. Boleč lahko 

postane zaradi strahu, ki povzroči mišično napetost in neugodje.  

 

33. Kdaj bi naj dekleta šla prvič h ginekologu? 

Velikokrat se dekleta sprašujejo, kdaj je čas za prvi obisk ginekologa. Strah jih je tudi, da 

bodo na prvem obisku tudi že ginekološko pregledane. Vendar je veliko strahov odveč. 

Zaželeno je, da dekle prvi obisk pri ginekologu opravi pred začetkom spolnega življenja. 

Prvi obisk pri ginekologu svetujejo pri starosti 20 let, tudi če dekle še ni imelo spolnih 

odnosov, sicer pa še pred prvim spolnim odnosom, da se dekle posvetuje o zaščiti pred 

neželeno nosečnostjo in spolnimi boleznimi. V kolikor dekle še ni imelo spolnega odnosa, se 

običajno opravi samo pogovor. Po prvem ginekološkem pregledu mora ženska hoditi na 

ginekološki pregled vsako leto, tudi če nima nobenih težav ali ne potrebuje kontracepcije. 

Pregledi so potrebni zaradi ugotavljanja zgodnjih predrakavih sprememb na materničnem 

vratu. 

 

34. Kdaj naj bi dekleta začela jemati kontracepcijske tabletke? 

Hormonske kontracepcijske tablete vsebujejo ženske spolne hormone, ki preprečujejo 

ovulacijo (spuščanje jajčeca), zavirajo gibanje semenčic, ker spreminjajo sluz v materničnem 

kanalu in zato zanositev ni mogoča. Hormonske tablete sodijo med najzanesljivejše 

pripomočke za preprečevanje neželene nosečnosti. 

 

Prednosti: tablete so primerne za najstnice. Lahko jih jemljejo mlade ženske, ki še niso rodile 

in tiste, ki še želijo zanositi. Pri jemanju tablet se zmanjša tveganje za vnetje rodil ter raka na 

maternici in jajčnikih. Ponavadi je menstruacija krajša, blaga in manj boleča. Omilijo lahko 

težave zaradi nečiste kože. 

 

O začetku jemanja kontracepcije je najbolje, da se dekleta posvetujejo s svojo ginekologinjo.  

 



35. Ali lahko dobi dekle kakšno okužbo, ko fanta oralno zadovoljuje? 

Mnogi zmotno mislijo, da so pri oralnem seksu varni pred spolno prenosljivimi boleznimi, 

vendar temu ni tako. Za začetek le naštejmo najpogostejše in najnevarnejše spolno 

prenosljive bolezni, s katerimi se lahko okužite med nezaščitenim oralnim seksom: hepatitis, 

sifilis, gonoreja in genitalni herpes. Med oralnim seksom pa se lahko okužite tudi z virusom 

HIV, ki povzroča neozdravljivo bolezen aids.  

 

36. Kako ljudje odkrijejo, da so istospolno usmerjeni? Zakaj so nekateri istospolno 

usmerjeni? 

Homoseksualnost je normalna različica spolnega vedenja. Za spolno usmerjenost se ne more 

nihče odločiti, to je nekaj, za kar nima nihče "zaslug". Homoseksualnost je spolna 

usmerjenost, seksualno nagnjenje do oseb istega spola. Obstaja več teorij zakaj so nekateri 

homoseksualni in nekateri heteroseksualni. Nekateri strokovnjaki pravijo, da ne obstaja zgolj 

homoseksualnost in heteroseksualnost, ampak se vsi nahajamo na nekem kontinuumu, kar 

pomeni, da v vsakem človeku obstaja različna stopnja homoseksualnosti in 

heteroseksualnosti. Homoseksualne fantazije in aktivnosti pa spadajo med normalno 

razvijanje mladostnika in še ne pomenijo dokončne spolne usmeritve. Nekateri strokovnjaki 

menijo, da se spolna usmeritev spreminja še v odraslosti. 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Šolska svetovalna služba 

 

 


