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Odkrito o seksu … 

Seks naj bi se zgodil med dvema osebama, ki si ga želita. Seks je lahko čudovit način odkrivanja 

intimnosti in užitkov z drugo osebo, kadar se zgodi na pravi način. Preko seksa se dve osebi 

lahko zelo povežeta.  

Nekatere osebe še niso pripravljene na seks, čeprav jih seks morda že zanima. Nekaterih ljudi 

seks sploh ne zanima. To je povsem v redu. Nihče ni dolžen seksati. Tudi če sta dva skupaj v 

zvezi, to ne pomeni, da sta dolžna drug drugega v vsem zadovoljiti. V redu je, če v nekaj ne 

privoliš in dovoljeno ti je, da o tem razmisliš in si vzameš čas. Če si nekdo želi seksati s tabo, se 

vprašaj, če si na to pripravljen/-a in če si to resnično želiš. Če si želiš seksati z drugo osebo, pa 

je pomembno, da preveriš, če je druga oseba na to pripravljena in če si tega želi. Pri tem ni 

pomembno, katerega spola si ali katerega spola je oseba, s katero si želiš seksati. Tako fantje 

kot punce si lahko vzamejo svoj čas za razmislek in zavrnejo seks, če si ga ne želijo. 

Pomembno je, da se naučiš postavljati svoje meje in tudi spoštovati meje drugih. Zato da veš, 

kakšne so tvoje meje in meje druge osebe, pa se morata s to osebo odkrito pogovarjati. Bodi 

iskren/-a glede tega, kar si želiš in kaj ti je všeč. Ne dovoli nikomur, da te ne upošteva in ne 

naredi ničesar, česar si ne želiš. Prav tako nikogar ne sili v to, da naredi nekaj, česar si on/-a ne 

želi. Naj druga oseba najprej privoli v seks, preden začneta. S tem preprečiš nesporazum in to, 

da bi bil kdo od vaju prizadet.  

Kako veš, če je punca ali fant za seks? 

Vprašaj jo/ga. Tišina ne pomeni privolitve. Včasih je dekletom in fantom nerodno, da bi se 

pogovarjali o tem, ampak ničesar se vama ni potrebno sramovati. Morda še nista pripravljena 

na ta korak, če se o tem ne moreta pogovarjati odkrito. Raje si vzemita čas za premislek in 

pogovor, ko bosta pripravljena. Pri seksu naj bi se oba dobro počutila in naj bi oba jasno vedela, 

kaj si želita. Kar pa ne pomeni, da mora biti seks popoln in romantičen, kot nam ga prikazujejo 

v filmih, saj je velikokrat povsem drugačen, lahko tudi neroden in hecen.  

Posilstvo je nasilje 

Kadar je samo ena oseba zainteresirana za seks, druga pa si tega ne želi, je pomembno, da se 

osebe, ki za seks ni pripravljena, v to ne sili. Ko nekdo prisili drugo osebo, da seksualno naredi 

nekaj, česar si ta ne želi, je to spolno nasilje. Pri tem je treba upoštevati, da seks ni le fizična 

združitev spolovil, ampak tudi božanje, lizanje, sesanje, vtikanje prstov, poljubljanje intimnih 

predelov in podobno.  

Če nekdo drugo osebo prisili v seks, je to posilstvo. In posilstvo ni seks, temveč je nasilje. Za 

nasilje je vedno odgovoren tisti, ki nasilje povzroča, in nikoli žrtev. Ni pomembno, kako je bila 
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žrtev oblečena, če je bila pijana ali na drogi, če je flirtala ali če je bila zaljubljena v to osebo. 

Seks brez privolitve je posilstvo. Posilstvo pa nima velike zveze s spolnostjo, temveč z zlorabo 

moči in potrebo po nadzoru in prevladi nad ranljivo osebo.  

Prostitucija 

Včasih se neka oseba (običajno moškega spola) odloči, da bo šla po seks k prostitutki. 

Prostitucija je opravljanje spolnih storitev za plačilo, prostitutka ali prostitut pa oseba, ki 

storitev izvaja.  

Žal pa se malo ljudi zaveda resničnega ozadja prostitucije in verjamejo mnogim mitom*, ki so 

se oblikovali v naši družbi. Nekaj takšnih mitov in resnic je opisanih v nadaljevanju. Resnice so 

zapisane na podlagi raziskav, strokovne literature ter pripovedovanj oseb, ki so bile v 

prostituciji, kasneje pa vključene v programe pomoči Društva Ključ ter so nam odkrito in 

pogumno zaupale svoje izkušnje.  

MIT1 O PROSTITUCIJI: Prostitutke2 se za prostituiranje odločijo same, saj je to poklic kot vsak 

drug.  

RESNICA: Na prvi pogled se zdi, da se ženska v prostituciji strinja s seksom z neznanci za plačilo 

in da se je za to tudi sama odločila. Toda ko bolje spoznaš razmere, iz katerih prihaja, kmalu 

ugotoviš, da je bila ta odločitev sprejeta, zato ker so jo okoliščine v to prisilile. Če bi imela 

boljšo možnost, bi se zagotovo odločila za tisto. Pravimo, da je bila oseba ranljiva, kar pomeni, 

da je bila v takšnem položaju, da ni imela druge resnične ali sprejemljive možnosti, kot da 

pristane na zlorabo, kar prostituiranje je.  

Pogosto imajo osebe, ki pristanejo v prostituciji, zelo malo 

denarja in omejene možnosti, da bi si (ali svoji družini) 

zagotovile denar za preživetje. Zelo pogosto prihajajo iz 

družin, kjer je bilo prisotno nasilje, ali pa so v zvezi s 

partnerjem, ki je do njih nasilen. Veliko oseb v prostituciji 

je imelo izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu. Nekatere so 

odvisnice od drog in/ali alkohola. Pogosti so primeri, ko odvisnice v prostitucijo silijo njihovi 

dilerji, da na ta način odplačajo dolgove. V Sloveniji, pa tudi v večini drugih evropskih držav, je 

veliko žensk v prostituciji tujk iz ne-EU držav (iz vzhodne Evrope, Južne Amerike, Afrike, z 

Balkana) ali pa iz revnejših EU držav (Romunije, Bolgarije …). Ker so tujke, so še dodatno 

ranljive, kar zvodniki3 lažje izkoristijo. Velikokrat morajo sprejeti prostitucijo, da si zagotovijo 

sredstva za svoje preživetje in/ali preživetje svojih otrok/drugih družinskih članov/-ic. Posebej 

                                                           
1 Mit je zelo pozitivna, a nerealna predstava o določenih dogodkih, pojavih, ljudeh (vir: SSKJ). 
2 Osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, niso samo ženskega spola, a ker so najpogosteje ženske, v tej brošuri uporabljamo žensko 
obliko. 
3 Zvodnik je oseba, ki posreduje pri prostituciji tako, da išče stranke. Zvodniki niso samo moškega spola. 

 

Za osebo, ki skoči iz visoke 
goreče stavbe, da bi se rešila 
ognja, lahko rečemo, da se je za 
skok iz stavbe odločila sama, 
hkrati pa bi lahko tudi rekli, da 
ni imela druge izbire. 
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ranljive so tudi transspolne osebe, ki so se zaradi stigmatizacije (ker ne morejo dobiti 

zaposlitve) prisiljene zateči v prostitucijo kot edino možnost preživetja. Precej oseb pa je v 

prostitucijo prisiljenih ne le s strani življenjskih okoliščin, ampak tudi oseb, ki so jih v to prisilile.  

Dejstvo je, da prostitucija ni poklic kot vsak drug, saj so bile osebe v prostituciji preko svojih 

življenjskih okoliščin prisiljene v to izbiro. Prav tako ne smemo zanemariti posledic prostitucije, 

ki so lahko zelo hude. Seks z nekom, s komer si v resnici ne želiš seksati, ima lahko težke in 

dolgotrajne posledice za duševno zdravje. Čeprav se oseba v prostituciji strinja s spolnimi 

odnosi z neznanci, to vseeno nanjo slabo vpliva. Osebe v prostituciji imajo pogosto težave v 

duševnem zdravju (so depresivne, tesnobne, se zatekajo v zasvojenosti, pogosto se 

samopoškodujejo in so pogosto samomorilne) in se znajdejo v zanje škodljivih odnosih.  

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke se za prostituiranje odločijo, ker v tem uživajo. 

RESNICA: Dekleta in ženske v prostituciji v spolnosti s strankami ne uživajo. Pri svojem delu 

pogosto čutijo strah, sram, gnus in krivdo. Velikokrat morajo svoja čustva in telesne občutke 

»izklopiti« (strokovno temu rečemo disociacija), kar je način preživetja v težkih stresnih 

situacijah. Velikokrat se omamljajo tudi z alkoholom ali drogami, da lažje preživijo 

prostituiranje in nasilje. Tudi če bo dekle ali ženska, ki se ukvarja s prostitucijo, rekla, da si tega 

želi in da to počne za sprostitev, je to zelo verjetno zato, ker ji je njen zvodnik naročil, da mora 

to reči. Navodil zvodnika pa si pogosto ne bo upala kršiti. 

Ženske v prostituciji čutijo strah tudi zaradi stalno prisotnega tveganja, da bodo dobile kakšno 

spolno prenosljivo okužbo. Lahko jih je tudi strah, da bi zanosile. Pogosto se namreč zgodi, da 

stranke strgajo kondom ali ga odstranijo tik pred spolnim odnosom, čeprav za to niso bili 

dogovorjeni s prostitutko. Kondomi pa so najboljši način preprečevanja spolno prenosljivih 

okužb in nosečnosti.  

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke delajo le zase.  

RESNICA: V resnici imajo osebe v prostituciji večinoma zvodnika, ki jim določa, kako, kdaj, za 

koga in za koliko denarja morajo delati. Večinoma osebe v prostituciji, čeprav se same odločijo 

za delo za zvodnika, ne vedo, kakšni bodo pogoji dela, ker jim zvodniki ne povedo vse resnice. 

Velikokrat so deležne groženj, če ne delajo tako, kot jim naroči zvodnik. Včasih si zvodnik sam 

izmisli dolg, ki mu ga mora ženska v prostituciji plačati, zato dobi zelo majhen delež denarja, 

ki ga zasluži, saj ji ostalo odvzame zvodnik. Pri tem nima veliko možnosti, da se zvodniku upre, 

saj je v takih primerih zvodnik do nje nasilen. Velikokrat ji grozi, da bo škodoval njenim bližnjim. 

Zvodniku in strankam morajo biti vedno na voljo in ne odločajo same, kdaj bodo imele prosti 

čas. Nad njimi se izvaja pritisk. Pogosto z njimi manipulirajo (ker vedo, da morajo zaslužiti za 

preživetje, to izkoriščajo ali jih izsiljujejo z grožnjami z nasiljem in tem, da bodo povedali 

njihovim staršem, kaj počnejo). Dobijo navodila glede tega, kaj morajo imeti oblečeno, kaj 

morajo odgovarjati strankam, če jih kaj vprašajo. Večkrat stranke ali zvodniki od teh deklet 
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pričakujejo nekaj, za kar niso bili dogovorjeni, in so dekleta in ženske prisiljene v to, da jim v 

vsem ustrežejo. Včasih jih zvodniki silijo tudi v izvajanje kaznivih dejanj (npr. morajo zanje 

krasti, preprodajati drogo). Nad njimi se vrši stalen nadzor, zelo pogosto je fizično, spolno in 

psihično nasilje. Običajno tudi ekonomsko nasilje – jim jemljejo denar, omejujejo zaslužek, 

ustvarjajo dolgove, za katere dekleta sploh niso same odgovorne. Velikokrat jih silijo v uživanje 

alkohola in drog.  

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke same odločajo o tem, koliko strank na dan bodo imele in si 

stranke lahko izbirajo.  

RESNICA: Dekleta in ženske pogosto ne morejo izbirati svojih strank ali imajo glede tega zelo 

malo izbire in so prisiljene v to, da imajo tudi po več kot deset strank na dan oziroma dokler 

ne zaslužijo zahtevane vsote, ki pa je lahko zelo visoka. Pogosto tudi nimajo izbire glede tega, 

ali bodo spolni odnosi z zaščito (kondomom) ali brez. V primeru da spolnemu odnosu brez 

zaščite nasprotujejo, pa moški med samim spolnim odnosom kondom pogosto snamejo. Ob 

tem ženske doživljajo podobne občutke kot pri posilstvu. Večkrat so prisiljene v spolnost tudi 

z zvodniki ali njihovimi prijatelji, ki za storitve nikoli ne plačajo.  

Pogosto doživljajo tudi fizično in psihično nasilje s strani strank. Včasih jim stranke ukradejo 

denar, ki so ga zaslužile, se ne držijo dogovorov, ženske žalijo in so do njih nespoštljivi, 

obnašajo se do njih kot do lastnine in ne do oseb. 

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke s svojim delom zelo dobro zaslužijo in to počnejo zaradi 

denarja. 

RESNICA: Osebe v prostituciji si s prostitucijo omogočajo osnovne dohodke za preživetje. 

Pogosto ne zaslužijo skoraj ničesar, saj morajo ves denar (ali večino denarja) dati svojemu 

zvodniku. Pri tem jih zvodniki (in njihovi prijatelji) ves čas preverjajo in spremljajo. Običajno 

jim zvodniki vrnejo nekaj denarja, ki je namenjen nakupu alkohola, drog in cigaret.  

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke so zdrave ženske, ki redno obiskujejo zdravnika. 

RESNICA: Dekleta in ženske v prostituciji so zelo redko testirane za spolno prenosljive okužbe, 

pogosto jim zvodniki preprečujejo tudi stike s strokovnimi delavci, npr. ne smejo same k 

zdravniku.  

MIT O PROSTITUCIJI: Prostitutke so samo odrasle ženske. 

RESNICA: Med ženskami v prostituciji je vse več najstnic, ki so jih starejši moški čustveno 

zvabili v to (izkoristili njihovo mladostniško naivnost in naklonjenost) ali jih izsiljevali z 

njihovimi posnetki s spolnimi vsebinami. V prostituciji je tudi veliko otrok, ki so prisiljeni v 

prostitucijo, med njimi pa tudi vse več fantov, prisiljenih v homoseksualno prostitucijo.  
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MIT O PROSTITUCIJI: Z legalizacijo4 prostitucije bi bilo manj posilstev in nasilja.   

RESNICA: Prostitucija je že legalizirana v nekaterih državah, a se je izkazalo, da to področja ni 

uredilo, da ženske v prostituciji zaradi tega niso bile nič bolj zaščitene ali zdravstveno 

preskrbljene. Raziskave so tudi pokazale, da je redno obiskovanje žensk v prostituciji povezano 

z več posilstvi in ne manj.  

Prostitucija kot ena izmed oblik trgovanja z ljudmi 

Izkoriščanje prostitucije je ena izmed oblik trgovanja z ljudmi. Pogosto so namreč dekleta in 

ženske v prostituciji prisiljene v to delo s strani druge osebe (sorodnik, partner, znanec, šef …), 

ki je član kriminalne združbe. Velikokrat ženske (še posebej tujke) pristanejo na delo v Sloveniji 

v kakšnem baru, nočnem lokalu, masažnem salonu in ne pričakujejo, da se bodo morale 

prostituirati, saj jim tega šef na začetku ne pove (niti tega ni v njihovi pogodbi), potem pa jih v 

to prisili. Velikokrat jih silijo z uporabo fizičnega, spolnega in psihičnega nasilja. Jih pretepajo, 

žalijo, grozijo, da bodo ubili njo ali njene starše, grozijo s sramotenjem (jih posilijo in 

fotografirajo, ko so gole, potem pa grozijo, da bodo te fotografije pokazali staršem), jih 

skupinsko posilijo, lažejo, da so jim dolžne denar in da ga lahko odplačajo le tako, da se 

prodajajo. Grozijo jim, da se jim bodo maščevali, če ne bodo več delale zanje. Ta vidik 

prostitucije, čeprav izkoriščena oseba v začetku privoli v to stanje, je v Republiki Sloveniji 

kaznivo dejanje in se kaznuje z zaporom in denarno kaznijo. Kazensko odgovoren je tudi 

uporabnik storitev osebe, za katero se ve, da je žrtev trgovine z ljudmi.  

Odnos do žensk 

Koriščenje storitev oseb v prostituciji praviloma vpliva tudi na širši odnos do deklet in žensk. 

Če doživljaš dekleta in ženske kot predmete, ki so tam zato, da zadovoljijo tvoje potrebe, boš 

tako gledal/-a tudi na dekleta in ženske okrog sebe, na svoje bližnje, prijateljice, (bodoče) 

partnerke. Spolnost ni nekaj, kar ti pripada ali kar si dolžen/-a narediti. Nihče ni dolžen 

seksati. 

 

 

  

                                                           
4 V Sloveniji je prostitucija dekriminalizirana, kar pomeni, da osebe v prostituciji niso kazensko preganjane, kaznivo pa je 
zvodništvo in uporaba storitev mladoletnih oseb ter oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi.  
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  vs.  

Seks na ekranu vs. seks v realnem življenju 

Večina ljudi dobi svoje prve predstave o seksu preko filmov, serij, glasbenih videospotov, 

računalniških igric in pornografije, saj je seks še vedno tabu tema, o kateri se običajno ne 

pogovarjamo (ali pa se zelo malo) s svojimi starši ali učitelji.   

Toda v resnici ima seks, ki ga prikazujejo v filmih in pornografiji, zelo malo podobnosti s seksom 

v realnem življenju.  

V pornografskih filmih so vsi pripravljeni storiti vse, s komerkoli in kadarkoli, medtem ko se 

moramo v realnem življenju pogovarjati o tem, kaj si želimo, kaj potrebujemo, česa si ne 

želimo in na kakšen način bi si želeli seksati. Ne moremo že vnaprej vedeti, kaj si nekdo želi in 

kaj mu je všeč, saj smo si različni. Nimajo vse punce in ženske enakih potreb in želja, prav tako 

ne fantje in moški.  

V tipičnih pornografskih filmih imajo moški ogromne penise in ženske velikanske prsi, medtem 

ko so v realnosti naša telesa različna, vseh velikosti in oblik.  

Prav tako se seks v filmih in pornografiji vedno zaključi z orgazmom, v resnici pa temu 

velikokrat ni tako in tudi ni potrebno, da je. Pri seksu je najpomembneje, da osebi uživata v 

tem, da sta skupaj.  

V pornografskih filmih moški nikoli ne nosijo kondomov, medtem ko so v realnem življenju 

kondomi najvarnejši in najboljši način preprečevanja spolno prenosljivih bolezni in nosečnosti.  

V mnogo pornografskih filmih je seks prikazan na nasilen način, ena oseba običajno podreja 

drugo, z ženskami pa se zelo nespoštljivo govori. V resničnem življenju pa bi morali biti 

spoštljivi in pozorni drug do drugega v odnosih in pri seksu. Dober in izpolnjujoč seks naj bi 

zadovoljil obe osebi in naj ne bi temeljil na podrejanju ene osebe in zlorabi moči. Še posebej 

lepo je, kadar seks temelji na ljubezni. Drugače je, če seksaš z neznancem, ali če se ljubiš z 

nekom, do kogar ti je res mar. Zato nekateri temu, da seksajo, raje rečejo, da se ljubijo.  
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Včasih pa filmi in serije seks prikazujejo preveč romantično in popolno. V resnici pa se v postelji 

lahko zgodi vse vrste nerodnih stvari. Zato je včasih seks celo neroden in neprijeten. Včasih te 

je sram tistega, kar se je pri seksu zgodilo. Zato je še toliko bolj pomembno, da poznaš osebo, 

s katero se odločiš za seks in da se lahko z njim/njo odkrito pogovarjaš tudi o temah, o katerih 

ti je nerodno govoriti.  

Temna plat pornografije 

Veliko ljudi ne pomisli, da se morda moški in ženske, ki nastopajo v pornografskih filmih, za 

takšno delo niso odločili sami. Tudi pri pornografiji gre velikokrat le za videoposnetke 

prostitucije. Večina, sploh prosto dostopne (brezplačne) pornografije, je dejansko posledica 

zlorab, zasvojenosti in tudi uvod v trgovanje z ljudmi za ženske, ki jih najprej tako ali drugače 

prisilijo v snemanje, potem pa jih s posnetki izsiljujejo še za druge aktivnosti.  

Pornografija je lahko ena izmed oblik trgovine z ljudmi, kadar oseba novači, zvablja ali 

sprejema druge osebe za namene pridobivanja fotografskega in video materiala spolnih dejanj 

ter jih izkoristi.  
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Trgovanje z ljudmi 

Trgovanje z ljudmi pomeni izkoriščanje ljudi 

z namenom zaslužka. Na eni strani je 

gospodar, izkoriščevalec in na drugi strani 

oseba, ki je zasužnjena. Z ljudmi se trguje 

povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Trgovanje 

z ljudmi velikokrat vsebuje vse oblike nasilja 

(fizično, psihično, spolno, ekonomsko) in kot 

pri nasilju, za katerega so vedno odgovorni 

povzročitelji, so tudi za trgovanje z ljudmi 

vedno odgovorni trgovci z ljudmi, nikoli žrtve, ne glede na to, če so na eni točki v življenju 

zaradi takšne ali drugačne stiske morda pristali na izkoriščanje.  

Trgovci z ljudmi izkoriščajo ljudi, ki se znajdejo v ranljivem položaju. Izkoristijo osebe, ki si želijo 

hiter zaslužek, osebe, ki izgubijo zaposlitev in potrebujejo denar za preživetje, osebe, ki so 

zasvojene z drogami ali alkoholom, osebe, ki živijo v revščini ali na območju, kjer je vojna, 

mlade osebe, ki se zaljubijo v nekoga, ki jim izkazujejo veliko pozornosti …  

Poznamo več oblik trgovanja z ljudmi, npr. izkoriščanje prostitucije, prisilno delo, delovno 

izkoriščanje, prisilne poroke, prisilno beračenje, suženjstvo, trgovanje z organi, človeškimi tkivi 

in krvjo. Trgovanje z ljudmi je kaznivo dejanje in se kaznuje z zaporom od enega do desetih let 

in denarno kaznijo, v primeru da gre za mladoletno osebo, pa je zaporna kazen od treh do 

petnajstih let. Kaznivo je tudi, če nekdo za namen izkoriščanja odvzame, zadrži, skrije, 

poškoduje ali uniči identifikacijski dokument (potni list ali osebno izkaznico) žrtve. Prav tako 

je kazensko odgovoren tudi uporabnik storitev osebe, za katero se ve, da je žrtev trgovine z 

ljudmi (npr. koriščenje storitev prostitutke, za katero veš, da jo v to sili njen zvodnik).  

Trgovina z ljudmi je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, kar pomeni, da lahko 

kdorkoli poda ovadbo oziroma pove, da nekje nekdo nekoga izkorišča za denar (lahko tudi 

anonimno), policija pa mora takšno prijavo resno vzeti in raziskati ozadje. Če veš, da se nekje 

dogaja trgovanje z ljudmi, moraš to prijaviti policijski postaji, lahko pa se obrneš tudi na 

brezplačno številko Društva Ključ  (080 17 22). 

Društvo Ključ je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje na dveh osnovnih področjih. 

Pomaga žrtvam trgovanja z ljudmi in jim nudi konkretno pomoč (tudi v obliki varnega 

prostora), poleg tega pa izvaja tudi preventivna izobraževanja, delavnice za otroke, najstnike, 

starše in strokovne delavce. S preventivno dejavnostjo skuša ozaveščati o načinih izkoriščanja, 

o tem, kako prepoznati žrtev trgovanja z ljudmi, o dolžnosti prijave ter načinih pomoči in 

poskuša preprečiti, da bi kdo (predvsem od mladih) postal žrtev trgovanja z ljudmi.  
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Kam se lahko obrneš, če prepoznaš žrtev trgovanja z ljudmi, ali se sam/-a znajdeš v takšni 

situaciji: 

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi: spletna stran: www.drustvo-kljuc.si, e-

mail: info@drustvo-kljuc.si, brezplačna in anonimna telefonska številka: 080 17 22 (ob 

delavnikih med 9. in 13. uro). 

Pomoč lahko poiščeš tudi na bližnji policijski postaji ali pa pokličeš na 113 oziroma anonimno 

telefonsko linijo policije 080 12 00. 

Brošura je nastala kot del projekta KLJUČna šola za fante, ki ga sofinancirata Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter FIHO. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni odgovorno za informacije, 

ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede Društva Ključ 

– centra za boj proti trgovini z ljudmi. 
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