
 

 
 
 

 

OPIS DELAVNIC PROJEKTA LJUBEZEN IN SPOLNOST 

Projekt Ljubezen in spolnost se že štiri leta ukvarja z osveščanjem javnosti o varni spolnosti, pri čemer 
so naša glavna tarčna skupina mladi. Večkrat tedensko po osnovnih in srednjih šolah v celotni regiji 
vzhodne Slovenije organiziramo prostovoljne delavnice, na katerih dve šolski uri na sproščen in 
zabaven način predavamo o odraščanju in spolnosti. Odzivi so izjemno pozitivni in imamo popolno 
letno vračanje šol v program poleg vključevanja novih. Trenutno vsako šolsko leto opravimo približno 
100 delavnic po različnih šolah, s čimer dosežemo približno 2000 učencev. 
 
V osnovnih šolah je zaželeno, ni pa nujno, da so bile vsebine osnovne anatomije človeka in 
razmnoževanja pri biologiji predavane. V ta namen lahko izvajamo delavnice kadarkoli tekom šolskega 
leta. Izjema je čas izpitnega obdobja na naši fakulteti. Delavnice so primerne za izvajanje v okviru 
rednega pouka, naravoslovnih in ostalih tematskih dni.  
 
Naše delo je povsem prostovoljno in brezplačno, saj skušamo kot bodoči zdravniki prispevati kar se da 
največ. Vsi prostovoljci smo študentje medicine in pri projektu sodelujemo zgolj v našem prostem času. 
Druži nas skupno veselje do poučevanja in pripravljenost razbijati družbene tabuje. Naši inštruktorji so 
ustrezno izobraženi glede predavanih vsebin in pedagoško pripravljeni za predavanje v razredu. 
Delavnico praviloma izvajata dva inštruktorja, idealno fant in punca, vendar je to odvisno od prijav na 
delavnico. 
 
Vsebine, ki jih obravnavamo: 
  

 puberteta; 

 notranji in zunanji spolni organi; 

 spolno dozorevanje; 

 menstruacija; 

 prvi spolni odnos; 

 samozadovoljevanje; 

 oralni in analni seks; 

 homoseksualnost; 

 prvič h ginekologu; 

 kontracepcija; 

 pravilna uporaba kondoma; 

 nosečnost; 

 splav; 

 spolno prenosljive bolezni. 
  
Učence in dijake spodbujamo k aktivnemu sodelovanju, izražanju lastnega mnenja, debati in 
postavljanju vprašanj. Med delavnico na modelih demonstriramo pravilno uporabo kondoma. 
Vsakemu učencu razdelimo nekateri promocijski material in kondom. 
 
Cilji, zaradi katerih smo razvili projekt so: 

 zavedanje pomembnosti zaščite pri spolnem odnosu ter zavedanje posledic, ki jih nezaščiten 
spolni odnos lahko prinese (spolno prenosljive bolezni, neželena nosečnost); 



 

 se naučiti, kako pravilno uporabljati kondom; 

 ločiti med spolnostjo, ki jo prikazujejo mediji, in spolnostjo v praksi; 

 spoznati vrednote, ki spolnost naredijo lepšo. 

 zmanjšati število okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi; 

 zmanjšati število neželenih nosečnosti; 

 zmanjšati nestrpnost do homoseksualcev. 
 
 
V pričakovanju Vaše prijave, 
       
Matej Breznar 
vodja projekta 

 


