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STOPITE KORAK 
Z NAMI V PRAVO 

SMER
Humanitarno društvo Enostavno pomagam je bilo ustanovljeno leta 
2014. Njegovo poslanstvo je organiziranje in izvajanje humanitarnih del, 
prvenstveno namenjenih otrokom in mladim s posebnimi potrebami in 
socialno ogroženih družin.

Društvo se je, v okviru svojih aktivnostih humanitarnega dela, spoznalo 
s problematiko otrok in mladih. Cilj projekta Stopi korak v pravo smer  je 
obveščanje otrok, mladih, strokovnih delavcev, organizacij in staršev o mo-
žni pomoči pri reševanju problematike. Zadevna publikacija ni usmerjena 
samo v reševanje specifičnih problemov, ampak naslavlja širok spekter te-
žav s katerimi se srečujejo otroci in mladi. Vsaka izmed naslovljenih pro-
blematik ima rubriko Kam po pomoč? Rubrika se osredotoča na nekatere 
splošne oblike pomoči s poudarkom na organizacije, ki delujejo v Mestni 
občini Celje. Vsebine v publikaciji so povzete s strani strokovnih organi-
zacij, bralca pa napotujemo, da podrobnejše strokovne informacije in 
nasvete pridobijo v organizacijah, ki se strokovno ukvarjajo s posamezno 
problematiko.  

Vabimo Vas, da se seznanite s publikacijo in skupaj z nami stopite korak v 
pravo smer. V kolikor potrebujete pomoč, ki se nanaša na področje delova-
nja našega društva, bomo z veseljem priskočili na pomoč. Pošljite sporočilo 
na enostavnopomagam@gmail.com. 

 Humanitarno društvo Enostavno pomagam



KAJ JE VRSTNIŠKO 
NASILJE? 

Med vrstniško nasilje uvrščamo telesno (fizično) nasilje, verbalno nasilje, psihično nasilje, 
izsiljevanje in ekonomsko nasilje, socialno izločanje in internetno nadlegovanje. Razliku-
jemo med sistematičnim nasiljem in posameznimi, nenačrtovanimi dejanji. Med otroci je 
posebej znan pojav bullyinga – zlorabe moči. Prvi korak k preprečevanju vrstniškega nasilja 
vedno lahko naredijo otroci in mladi sami. To storijo tako, da obvladajo lastna čustva in 
poiščejo pomoč. Zelo pomemben korak je, da prepoznamo žrtev vrstniškega nasilja.  Otrok 
praviloma spremeni odnos do šole, poslabša se mu učni uspeh, ne želi več hoditi v šolo, 
hoče, da ga spremljamo v šolo, začne neopravičeno izostajati od pouka. Spremeni tudi svo-
je vedenje in postane zaprt vase, manj komunicira z drugimi, deluje odsotno, zaskrbljeno, 
manj se druži s prijatelji, vse bolj je agresiven, moti pouk in vsakodnevna opravila v družini, 
napada mlajše od sebe ter agresivno nastopa v komunikaciji do učiteljev / staršev, sorodni-
kov in prijateljev. 

Kakšen je pravi korak?
Z žrtvijo medvrstniškega nasilja je potrebno imeti zaupen pogovor.  Verjemimo otroku, bo-
dimo umirjeni, ga poslušajmo in dajmo občutek varnosti. Pogovorimo se o tem, kaj lahko 
otrok stori, če ponovno pride do nasilja – kako se lahko zaščiti, h komu lahko steče po 
pomoč, koga lahko pokliče. Otroka poskušajmo prepričati, da je nujno potrebno povedati 
o nasilju v šoli ali doma, saj želimo preprečiti ponovitev vrstniškega nasilja.  Otroku lahko 
ponudimo pomoč pri obveščanju staršev, skrbnikov, razredničarke, učiteljev, ravnatelja/-ice 
ali šolske svetovalne službe.  Spremimo ga v šolo ali njegove zunajšolske dejavnosti, ostane 
lahko tudi kakšen dan doma, da se umiri, obvestimo šolo ali drugo strokovno organizacijo 
o zaznavi. Pomembno je, da preprečimo nadaljevanje nasilja. Starši naj sodelujejo s šolo 
ali drugo organizacijo, ki se bo usmerila v aktivnosti za prekinitev nasilja in sprejela ukre-
pe za zaščito ogroženih otrok. Podobne ukrepe je potrebno sprejeti, ko se vrstniško nasilje 
dogaja izven šole. Preprečevanje medvrstniškega nasilja je proces, njegovo reševanje pa je 
dolgotrajno (Lešnik,2013).



Kam po pomoč?

113  Policija/ takojšnja pomoč za preprečitev nasilja

112  Reševalna služba/ takojšnja pomoč za preprečitev nasilja 

01 520 99 00  Klic v duševni stiski/ anonimna pomoč in nasveti 

116 111  TOM, telefon otrok in mladostnikov/specializirana pomoč za otroke in mlade

www.unicef.si Varne točke /kam se zateči v primeru nasilja



KAJ JE NASILJE NAD 
OTROKI V DRUŽINI?

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja 
enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu ali zanemarjanje družinskega 
člana ne glede na starost, spol ali katero drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja 
nasilja. Med žrtvami družinskega nasilja so najpogosteje ženske, starejši in otroci oziroma 
mladi (v manjšem obsegu moški in druge skupine). Nasilje v družini največkrat ni enkraten 
dogodek, temveč traja dlje časa in običajno sledi dinamiki in vzorcu kroga nasilja. Za otroke 
velja, da je žrtev nasilja tudi v primeru, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugimi dru-
žinskimi člani ali živi v okolju, kjer se izvaja nasilje. 

Kakšen je pravi korak?
Nasilje nad otroki (< 18) je ena najbolj grobih kršitev otrokovih pravic. Otroci in mladi mo-
rajo biti zaščiteni pred zlorabo, nasiljem in zanemarjanjem. Pomembno je, da otroci nasilje 
prepoznajo in nemudoma poiščejo pomoč. Vsi smo soodgovorni za dobrobit otroka in nje-
govo zaščito. Pomembno je, da prepoznamo otroka, ki doživlja nasilje, ter da ob sumu nasilja 
tudi primerno ukrepamo in sum prijavimo policiji, centru za socialno delo, dobra rešitev je 
tudi prijava nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja.  Za nasilje ni 
nikoli odgovoren otrok. Pomembno je vedeti, da pri visoki stopnji agresivnosti, ima lahko že 
samo eno izkustvo enako usodne posledice za otroka, kot če se večkrat ponavlja. Pri manj 
hudem nasilju pa je prizadetost otroka tem večja, čim večkrat se ponavlja in čim dlje traja. 
Vsi otroci žrtve nasilja utrpijo daljnosežne negativne vedenjske in zdravstvene posledice 
zaradi izpostavljenosti nasilju v družini. Zato je nujno, da v primeru, da smo, kot otrok, starš, 
sorodnik, prijatelj, v položaju ko smo žrtev nasilja ali le priča nasilju, takoj ukrepamo in na-
redimo korak v pravo smer.       

V primeru nasilja nad vami ali otroci, se umaknite na varno in pokličite policijo. Če je možno 
se takoj umaknite iz kraja nasilja. V kolikor je možno imejte pripravljene najnujnejše stvari 
za umik od doma (osebne dokumente in najnujnejša oblačila). V primeru fizičnega ali spol-
nega nasilja, takoj po dogodku obiščite zdravnika, četudi se vam poškodbe ne zdijo hude. Za 
ženske, žrtve nasilja se z otroci lahko umaknejo v krizni center ali varno hišo. V času izven 
uradnih ur centra za socialno delo, vas po posredovanju policije na varno namesti dežurna 
interventna služba.



Kam po pomoč?

113  Policija/ takojšnja pomoč za preprečitev nasilja

112  Reševalna služba/ takojšnja pomoč za preprečitev nasilja 

03 493 05 30 / 031 576 150 
kriznicenterzamlade@t-1.si  Krizni center za mlade Celje 

www.prepoznajnasilje.si Informacije na področju prepoznavanja in preprečevanja nasilja



KAKŠNA JE VARNA 
RABA INTERNETA IN 
MOBILNIH NAPRAV?

Varna raba svetovnega spleta je v današnjem času zagotovo ena izmed pomembnejših tema-
tik s katero se bomo srečali prav vsi. Gre za obravnavo širokega spektra: o identiteti in zaseb-
nosti, uporabi družabnih omrežij, spletnem trpinčenju, prekomerni rabi novih tehnologij, 
zaščiti računalnikov, igrah in virtualnih svetovih ter obnašanje na spletu. 

Predvsem najstniki se srečujejo z internetnim nadlegovanjem, kot je: pošiljanje žaljivih spo-
ročil, nenehno/zelo pogosto pošiljanje zlonamernih sporočil, pošiljanje neresničnih infor-
macij, pošiljanje sporočil, slik v imenu druge osebe, objavljanje  osebnih podatkov, skriv-
nosti neke osebe, namerno izključevanje nekoga iz spletne skupine prijateljev, s seznama 
v programu ipd. in ponavljajoče se nadlegovanje z grožnjami. Značilnosti nadlegovanja na 
spletu je anonimnost povzročitelja, neskončno občinstvo, pomanjkanje nadzora s strani od-
raslih in dejstvo, da povzročitelj ne vidi žrtvinega takojšnjega odziva.

Kakšen korak lahko naredimo starši?
Celotni spekter varnosti na spletu bodo starši težko obvladali, povzemamo pa 10 korakov 
s spletne strani safe.si, ki lahko pomenijo pomembno pomoč: (1) Zaščitite računalnike in 
mobilne naprave ter jih redno posodabljajte. Če tega ne zmorete sami, poiščite pomoč. (2) 
Računalnik postavite v dnevni prostor ter skupaj s svojimi otroki raziskujte internet. Pustite 
jim, da vas tudi oni naučijo česa o novih tehnologijah. (3) Določite družinska pravila, koliko 
prostega časa na dan ali na teden lahko otroci preživijo na internetu oz. z mobilno napravo. 
(4) Z otroki  vzpostavite dialog  o tem, kaj počnejo na spletu. (5) Otroci naj na interne-
tu ne objavljajo svojega naslova, telefonske številke, naslova elektronske pošte, šole, ki 
jo obiskujejo, in drugih osebnih informacij. (6) Nadlegovanje, trpinčenje preko spleta in 
drugih tehnologij je nedopustno. Naučite svoje otroke, da pravila lepega obnašanja veljajo 
tudi na spletu. Učite jih, da je razlika med tem, kaj je prav in kaj ne, na internetu enaka 
kot v resničnem življenju. (7) Otroke poučite, da sta posedovanje in uporaba piratskih ko-
pij računalniških programov, filmov in glasbe nezakonita, enako kot ukradeno v trgovini. (8)  
Otroke učite, da ni nujno, da vse, kar preberejo ali vidijo na internetu, tudi drži. Spodbujajte 
jih, naj vas, če niso prepričani, vprašajo in preverijo še druge vire. (9)  Otrokom prepovejte, 
da bi se brez vaše vednosti sestajali s »prijatelji« z interneta. Pojasnite jim, da internetni 
prijatelji morda niso to, za kar se izdajajo. (10) Zavedajte se, da noben filter za neprimerno 
vsebino ni 100-odstoten. Filtri so morda primerna rešitev za mlajše otroke, pri večjih pa se 
ni priporočljivo zanašati nanje. 



Kam po pomoč?

Safe.si je odlična spletna točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za 
otroke, najstnike, starše in učitelje. Vabimo vas, da si, vsi skupaj v razredu, s prijatelji ali 
doma s straši vzamemo čas in pregledamo resnične pomembne vsebine, ki imajo velik vpliv 
na varnost otrok v svetovnem spletu https://safe.si/. 



KAKŠNA JE VARNA 
RABA PIROTEHNIČNIH 

SREDSTEV?
Nepravilna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov je lahko zelo nevarna. Največkrat so 
žrtve poškodb teh izdelkov mladi. Poškodbe so lahko blage, kot na primer povrhnje opekli-
ne, lahko pa pride do hujših poškodb kot so poškodbe kosti, živcev, tkiva ali žil, tako da je 
potrebna amputacija. Zato bi edini pameten nasvet bil, da pirotehnična sredstva ne upo-
rabljamo, niti nismo prisotni, ko jih uporablja nekdo drug. Mogoče nas k upoštevanju tega 
nasveta prepričajo nazorne fotografije poškodb pri uporabi pirotehničnih sredstev na strani 
www.policija.si v okviru projekta Bodi zvezda, ne meči petard.

Kakšen je pravi korak?
A realnost glede uporabe pirotehničnih sredstev je drugačna. Vsako leto se pirotehnika upo-
rablja v večjem obsegu, zato se številnim poškodbam ne moremo izogniti, predlagamo pa 
upoštevanje pomembnih nasvetov. Pred uporabo je obvezno prebrati navodila za uporabo. 
Priporočljivo je preveriti, da na območju na katerem bo pirotehnični izdelek eksplodiral ni 
vnetljivih predmetov, kot so suha trava ali listje, ter da gledalci eksplozij ne opazujejo od 
preblizu. Poleg tega pirotehničnega izdelka, ki se ni aktiviral ne poskušajte prižgati ponov-
no, saj je najverjetneje prišlo do napake in lahko v kateremkoli trenutku eksplodira. Piro-
tehnike prav tako ne uporabljajte pod vplivom substanc. Izdelke kupujte pri pooblašče-
nih trgovcih, ki so strokovno usposobljeni in vam lahko svetujejo. Prodaja izdelkov, ki niso 
opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku je v Sloveniji prepovedana. Za 
proizvodnjo pirotehničnih izdelkov pa mora imeti proizvajalec posebno dovoljenje pristoj-
nega organa. 

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, ni dovoljena čez celo leto, marveč le v času od 
19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena le v času od 26. decembra do 2. ja-
nuarja. Poleg časovne omejitve prodaje so izdelki omejeni tudi starostno. Znotraj kategorij 
pa je za fizično osebo nakup omejen na določene izdelke. Starostne omejitve za nakup og-
njemetnih izdelkov: kategorija 1 - 14 let (bengalske vžigalice, konfeti – bombice, pokajoče 
žabice),  kategorija 2 - 16 let (petarde, rimske svečke, rakete, majhna ognjemetna kolesa), 
kategorija 3  T1 in P1 - 18 let (izdelki za srednje velike ognjemete).  V četrti razred spadajo 
izdelki za velike ognjemete. Prepovedana je uporaba pirotehničnih sredstev v bližini bolniš-
nic, zaprtih prostorih in strnjenih stanovanjskih naseljih. 

Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter preprodaja pi-
rotehničnih izdelkov. Največ poškodb nastane ravno pri takšni prepovedani uporabi izdel-
kov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pri-
stojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu. Nepremišljena, neprevidna in objestna 
uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine 
rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.



Kam po pomoč?

113  Policija/ prijava nepravilne prodaje in uporabe pirotehničnih sredstev

112  Reševalna služba/ pomoč pri poškodbah zaradi uporabe pirotehničnih sredstev  

www.policija.si  Bodi zvezda, ne meči petard / Informacije o uporabi pirotehničnih sredstev



KAJ SO DROGE IN 
KAKO PREPREČUJEMO 

ODVISNOST?
Droga je izraz za psihoaktivno snov. Zaradi svojevrstne kemične sestave povzroča spremen-
jeno delovanje telesa ali duševnosti. Psihoaktivne snovi vplivajo na mišljenje, čustvovanje 
in vedenje. Droge imajo na naše zaznavanje ugodja prijeten učinek, vendar so ravno zato 
zelo nevarne. Pomembno je, da se izognemo težavam, ki jih povzroči njihovo uživanje. To pa 
lahko storimo tako, da jih nikoli ne poskusimo. 

Droge lahko povzročijo psihično in telesno  odvisnost. Pri psihični odvisnosti se izraža moč-
na želja po drogi. Odvisnik (uživalec) težko preživi in si ne predstavlja življenja brez nje. 
Pripravljen se je odpovedati tudi zelo pomembnim stvarem, kot so npr.: njegova socialna 
mreža, ambicije, zdravje. To odvisnost  povzročajo kokain, marihuana, hašiš, LSD in amfeta-
mini. Zaradi nakupa droge so ljudje pogosto prisiljeni izvajati kriminalna dejanja, s katerimi 
lahko nato pridobijo drogo. Telesna odvisnost se kaže predvsem v abstinenčnih težavah po 
določenem času – že v nekaj urah, ko uživalec droge ne vzame. Primeri telesne odvisnosti se 
kažejo kot nemir, nespečnost, razburjenost, bruhanje, prebavne motnje, bolečine v sklepih 
in mišicah. Nekatere droge, predvsem alkohol in opiati, ectasy, marihuana, pomirjevala pa 
povzročajo tako telesno kot psihično odvisnost.

Zakaj ljudje uporabljamo droge? Za to je veliko razlogov. Nekateri hočejo ubežati svojim 
težavam, drugi se dolgočasijo in skušajo tako zapolniti svoj prosti čas. Nekdo bo posegel 
po določeni drogi, npr. alkoholu zato, ker je videl piti svoje starše. Včasih iščejo način, kako 
bi se postavljali pred svojimi vrstniki, iščejo ugodje ali pa drogo poskusijo iz radovednosti. 
Pogosto se za droge odločijo tudi zaradi pritiskov prijateljev in želje, da bi jih drugi sprejeli 
medse. Eni pa razmišljajo celo o tem, da se je tako mogoče upreti staršem ali učiteljem. 
Zaradi drog lahko hudo zboliš ali celo umreš. Kdor ima pri sebi droge, gre lahko v zapor. Ob 
redni uporabi drog postaneš odvisen od njih, zaradi tega pa težje uresničuješ svoje sanje, več 
se kregaš s svojimi starši, prijatelji in učitelji ter uničuješ svoje telesno in duševno zdravje.

Kakšen je pravi korak?
Pred drogami se zavaruješ tako, da se pogovarjaš o tej temi s starši, prijatelji, sošolci, brati ali 
sestrami ter učitelji. Vnaprej lahko razmisliš o tem, kako ne bi prišel/a v stik z drogo in kaj bi 
naredil/a, če ti drogo ponudijo. V takem primeru je najbolje, če ponujene droge ne vzameš. 
Lahko te skrbi, kaj bodo o tebi mislili prijatelji, če droge ne boš vzel/a. Vedi, da je spoštovan-
je odločitev drugega, temelj dobrih medosebnih odnosov, tudi prijateljstva. Morda si eden/
ena tistih, ki ni ljubitelj/ica drog, se pa z njimi srečuješ precej pogosto. Celo tako pogosto, 



Kam po pomoč?
03 490 02 28, zdravljenje.odvisnosti@zd-celje.si  Center za preprečevanje in 
 zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog – Celje

031 88 77 50, info@jzsocio.si  JZ Socio - Celje, 
 terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog

03 490 00 24, 031 288 827, vir@institut-vir.si  Inštitut Vir – Celje

01 349 72 70, 070 444 404, www.drogart.org  Slovensko združenje za zmanjševanje 
 škodljivih posledic drog – DROGART 
 Kolodvorska 20 (izvajanje dejavnosti in informacijska točka) - Ljubljana

da meniš, da je nekaj narobe. Morda eden izmed staršev domov večkrat pride pijan? Ali pa 
se to dogaja s tvojim bratom, sestro? Si pri bratu, sestri videli travo ali kakšno drugo drogo? 
Vidiš svojega prijatelja ali svojo ljubezen včasih, ko se »zadeva« ali vse prevečkrat posega po 
alkoholu? In verjetno si v dvomih, kaj narediti. Bojiš se za osebo, ki jo imaš rad/a in ti veliko 
pomeni. Če se sprašuješ o tem, kako ji pomagati, že kažeš skrb za to osebo. Zelo lepo je, da bi 
rad/a pomagal/a prijatelju, sorodniku, svoji ljubezni … Nekaj vseeno lahko poskusiš narediti.

Dobro bi bilo, če bi svojo zaskrbljenost pokazal/a tej osebi. Poskusi se z njo pogovoriti. Ji po-
vedati, da te skrbi zanjo, ker jo imaš rad/a. Morda bo oseba reagirala pozitivno, sprejela tvojo 
skrb in se s tabo o tem pogovarjala. Lahko se zgodi, da bo vajin pogovor zadostoval, da oseba 
preneha zlorabljati droge. Možno je tudi, da se ti bo oseba uprla in ne bo sposobna sprejeti 
tvoje zaskrbljenosti. V tem primeru ji lahko pomagaš le še tako, da se o tem pogovoriš z 
enim njenih bližnjih. Očitno sam/a, če te je oseba zavrnila, ne boš uspel/a priti problemu do 
dna. To pomeni, da oseba potrebuje kakšnega odraslega, starejšega, da ga poskuša preusme-
riti v drugo smer. Zloraba drog in alkohola lahko pripelje do zelo tragičnih zaključkov  in je 
dobro, da se čim prej prekine. Morda boš s tem, da spregovoriš, preprečil/a kakšen tragičen 
dogodek, ki bi ga oseba in njeni bližnji lahko zelo obžalovali (povzeto po www.e-tom.si)



KAJ JE VARNA 
SPOLNOST?

Spolnost je normalen in prijeten del življenja. Ko si mlad in zaljubljen, so spolno prenosljive 
bolezni in najstniška nosečnost zadnja stvar, o kateri mladi razmišljajo. Dejstvo pa je, da je to 
verjetno prva stvar o kateri bi se morali pogovarjati - še pred prvim spolnim odnosom. Mladi 
se ne smejo odpovedati pravici, da se zaščitijo pred neželeno nosečnostjo in spolno prenosl-
jivimi boleznimi. Odgovornost pa je na mladih samih in starših, ki so dolžni mlade pravilno 
informirati oziroma jim svetovati. To ni lahkotna tema za pogovor, je pa zelo pomembna. 

Danes poznamo več kot 20 različnih spolno prenosljivih okužb (SPO). Zanje so dovzetni 
vsi spolno aktivni ljudje, vendar mlajši bolj kot starejši. Zato ne preseneča dejstvo, da so 
najpogostejše med mladimi. Do dve tretjini vseh SPO zasledimo pri mlajših od 25 let. Eden 
največjih problemov SPO je, da jih pogosto ne prepoznamo. Neredko potekajo le z blagimi 
znaki ali pa celo povsem brez znakov. Zato velik delež okuženih ne poišče zdravniške pomoči 
in ostane nezdravljen. Bolniki brez znakov bolezni okužbo prenašajo na spolnega partnerja. 
Najbolj značilne spolne bolezni so klamidija, herpes, sifilis, hepatitis B in C, HIV in AIDS, 
sramne uši, …

Ko se dotaknemo področja varne spolnosti moramo izpostaviti tudi spolno nasilje, gre za de-
janja s spolno vsebino, ki si ga žrtev ne želi. Spolna zloraba/nasilje je vsakršno vedenje, ki ga 
žrtev doživlja kot zlorabo, vdor v lastno integriteto in pravico o odločanja o lastnem telesu. 
Med spolno zlorabo prištevamo prikazovanje revij, slik in besedil s spolno vsebino žrtvi, vkl-
jučevanje v pornografske materiale, neprimerno razkazovanje telesa, neprimerne pripombe 
o telesu in spolnosti, neželeno dotikanje, otipavanje, prisiljevanje in spolno nadlegovanje. 
Ker gre za kazniva dejanja, je v tem primeru nujna vključitev vseh inštitucij. 

Kakšen je pravi korak?
Največ skrbi mladim in starejšim povzročajo spolno prenosljive okužbe, ki so vezane pred-
vsem na neuporabo kondoma (ali nepravilno uporabo) in tvegano spolno vedenje, ki igra 
pomembno vlogo pri širjenju teh okužb. Varnost v spolnosti je odvisna od primerne kontra-
cepcije, partnerske zveze, izbire spolnih partnerjev, vrste spolnega odnosa in še marsičesa. 
Na splošno pa je najpomembnejše, da vedno premisliš, v kaj se spuščaš in redno uporabljaš 
zanesljivo zaščito. Prvi korak je zaupanje in pogovor med partnerjema in mladim ter starši. 

SPO v veliki meri lahko preprečimo s pravilno uporabo kondoma, ki istočasno ščiti tudi pred 
neželeno nosečnostjo. Ostala kontracepcijska sredstva ne ščitijo pred spolno prenosljivi-
mi okužbami. Verjetnost za okužbo zmanjšamo, če prvi spolni odnos odložimo na kasnejše 
obdobje in če imamo stalnega partnerja. Pomembno je, da SPO pravočasno prepoznamo in 



Kam po pomoč?

116 111, tom@zpms.si   TOM, telefon otrok in mladostnikov/
 specializirana pomoč za otroke in mlade

www.kontracepcija.si Varna spolnost 

www.nijz.si/sl/oznake/varna-spolnost Nacionalni inštitut za javno zdravje
 
www.zd-celje.si Zdravstveni dom Celje/Dispanzer za šolske otroke in mladino

zdravimo. Zato se je potrebno ob prvih znakih, kot so pekoče in/ali boleče uriniranje, izce-
dek iz spolovil, zatrdline, razjede ali bradavice na spolovilih in koži okrog njih, posvetovati 
z zdravnikom. Večino SPO lahko uspešno pozdravimo z antibiotikom ali drugimi ustreznimi 
zdravili. Pogoj za uspešno zdravljenje je, da začnemo dovolj zgodaj. V tem primeru prepreči-
mo tudi vse kasne posledice okužbe. Zdravljenje SPO je uspešno le, če hkrati zdravimo hkrati 
oba ali vse spolne partnerje.  

V daljši partnerski zvezi je manj možnosti za prenašanja spolnih okužb, saj ima par dovolj 
časa, da se dobro spozna. To je pomembno, saj partnerja s časom  zgradita zaupanje, ki je 
predpogoj za zadovoljno in varno spolnost. Ljudje, ki imajo stalnega partnerja, so mnogo 
manj izpostavljeni spolnim okužbam kot tisti z več spolnimi partnerji. Obenem pa ne sme-
mo pozabiti, da je spolnost med dvema človekoma, ki si zaupata in se imata rada, nekaj 
popolnoma drugega kot kratke avanture z naključnimi partnerji. Zdrava in prijetna spolnost 
vsekakor ne pomeni samo fizične združitve z nekom, ki vas privlači, pač pa predvsem izkušn-
jo, v kateri bosta oba vpletena uživala in se počutila varno. Pogoj za to je spoštovanje svojega 
spolnega partnerja, ne glede na to ali je ta tvoj fant/punca ali pa samo priložnostni partner. 
Spoštovanje se v prvi vrsti kaže v tvoji pripravljenosti poslušati partnerja in nikoli ne siliti v 
kakršnikoli spolni odnos, če on/ona tega ne želi. Če pa sta oba za, potem je potrebno zaščititi 
sebe in partnerja (primerna kontracepcija) in tako odgnati skrbi in težave, ki lahko nastane-
jo zaradi nezaščitenega odnosa.



KAJ JE VARNOST MLADIH 
V PROMETU?

Mladi v prometu spadajo med ogrožene skupine, saj je v splošnem tudi na globalni ravni pro-
metna nesreča glavni vzrok umrljivosti mladih. Mladi od 18 - 24 let starosti so v povprečju 
pogosteje udeleženi v prometnih nesrečah (več kot 3-krat bolj pogosto od povprečnega 
voznika).

Ključna pri večji ogroženosti mladih ni sama starost, ampak nekateri dejavniki, ki so pri 
mladih posebej izraženi: pomanjkanje vozniških izkušenj, kar je pomembno predvsem v kri-
tičnih situacijah, splošen življenjski stil mladih in drugi motivi, saj bolj pogosto vozijo za za-
bavo, z namenom preživljanja prostega časa, v bolj rizičnih razmerah (ponoči, utrujeni, pod 
vplivom alkohola, pod vplivom vrstnikov), uporaba različnih avdio in mobilnih naprav tudi 
v prometu, osebnostne in razvojne značilnosti mladih (upiranje avtoritetam, preizkušan-
ja lastnih meja in sposobnosti, nezavedanja možnih posledic itd.). Vsi ti dejavniki vplivajo 
na to, da so mladi pogosteje udeleženi v nesrečah. Nekateri mladi želijo preko tveganja v 
prometu dokazovati svojo vrednost pred prijatelji, samopotrditev ter tudi iskanje užitka in 
»adrenalina«. 

Med mladimi je uporaba mobilnih telefonov in drugih avdio-video naprav zelo razširjena in 
privlačna. Pogosto jih uporabljajo tudi v samem prometu, med hojo, kolesarjenjem ali vožn-
jo vozila. Nekatere raziskave jasno kažejo, da 40 – 60 % mladih pogosto ali redno uporablja 
mobilne telefone med vožnjo, ne samo za sprejemanje klicev ter pogovor, ampak za aktivno 
klicanje, pisanje sms sporočil ter tudi brskanje po spletu in družabnih omrežjih. Niso ogro-
ženi samo med vožnjo vozil, ampak tudi med hojo kot pešci v prometu, ko ne spremljajo 
dogajanja okrog sebe, kar je ključno pri prečkanju cest. Ob tem želimo opozoriti, da uporaba 
mobilnega telefona ali drugih avdio naprav zmanjšuje pozornost udeležencev v prometu 
na ključne informacije za varno sodelovanje. Zmanjša namreč naše sposobnosti zaznavanja 
(predvsem sluh in tudi vid), usmerjanja pozornosti na dražljaje kot so prometna signalizaci-
ja, ravnanje drugih udeležencev itd. Prav tako s poslušanjem glasbe ne morejo dobro slišati 
signalov in dražljajev ter ustrezno ukrepati.

Kakšen je pravi korak?
Prvi korak je sprejemanje in zavedanje o odgovornosti in svojih sposobnosti. V prometu ste 
odgovorni za svoje in druga življenja. Odgovornost z udeležbo v prometni nesreči lahko pus-
ti izjemno težke posledice v življenju tako na telesni (invalidnost) kot psihični (odgovornost 
za invalidnost ali smrt druge osebe) ravni. Zato je smiselno upoštevati nekatera osnovna 
navodila varne vožnje: (1) Ne vozi prehitro ali z neprilagojeno hitrostjo. (2) Vedno bodi  kot 
voznik in vsi potniki v vozilu pripeti z varnostnim pasom na vseh sedežih. (3) Ne vozi pod 
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vplivom alkohola ali drog (tudi marihuana pomembno negativno vpliva na ravnanje vozni-
ka, podobno kot alkohol). (4) Med vožnjo ne uporabljaj mobilnega telefona, ne pošiljaj ali 
beri sms-ov ali brskaj po spletu. (5) Kot voznik se samozavestno upri spodbujanju prijateljev 
k tveganju in nevarnejši vožnji. (6) Kot potnik se ne pelji z voznikom pod vplivom, ampak 
raje za oba pokliči taksi. (7) Na skuterju ali mopedu nujno uporabljaj zaščitno čelado, saj 
lahko zelo hitro padeš. (8) Kot pešec imej vedno pri sebi odsevnik ali v mraku posveti z lučko 
na mobilnem telefonu. (9) Vnaprej načrtuj svojo zabavo in tudi kako boš prišel tja in nazaj, 
da boš varen. (19) Izkoristi možnosti za teoretična in praktična izobraževanja o varni vožnji 
(povzeto po www.avp-rs.si). 



KAJ JE MEDKULTURNI 
DIALOG IN KAKO 

RAZUMEMO DRUGE KULTURE?
Medkulturni dialog razumemo kot čim bolj odprto in spoštljivo komunikacijo med ljudmi 
iz različnih družbenih okolij. Gre za izmenjavo mnenj med posamezniki ali skupinami različ-
nih narodnosti, spola, kultur, veroizpovedi, jezikov, generacij in socialnih okolij. V vse bolj 
globalni in večkulturni družbi je neprestano srečevanje s kulturno raznovrstnostjo za večino 
prebivalstva postalo dejstvo, hkrati pa še vedno za vse to ostaja velik izziv. 

Sobivanje kulturno, versko, jezikovno ali svetovnonazorsko različnih ljudi bogati posamez-
nike in družbo kot celoto, vendar ni vedno enostavno. Pomembno je, da stalno presegamo 
delitve na ‚mi in oni‘. To še posebej velja za zasebno in javno komunikacijo. Rasizem in dis-
kriminacija kot eni izmed temeljnih posledic nerazumevanja medkulturnega dialoga, je v 
preteklosti prinesel številne tragične dogodke, med njimi grozote vojn. Danes so aktualne 
migracije, verska in druge oblike nestrpnosti

Kakšen je pravi korak?
Prvi korak je sprejemanje in razumevanje medkulturnega dialoga. Osebnostna rast mlade 
osebe mora potekati hkrati z rastjo njegove strpnosti, tolerance, nenasilja, sprejemanjem 
drugačnosti in sobivanja z njo. Strpni smo vsak dan do sošolcev, prijateljev in vseh drugače 
mislečih posameznikov. Iz njihovega drugačnega mnenja se sami učimo. Strpnosti se učimo 
tako odrasli kot otroci in mladi. Učenje o strpnosti med mladimi in otroci je proces vzgoje, 
ki je naloga staršev doma in učiteljev v okviru šolskega izobraževalnega procesa. Otroci in 
mladi imajo danes možnost, da se na področju strpnosti in medkulturnega dialoga vključijo 
v številne projekte mladinskih izmenjav, ki jih organizirajo šole in mladinske organizacije. 
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