
 

 
Ljubljana, 30.11.2018 
 
 
 
mag. Dejan Židan 
Predsednik Državnega zbora RS 
 
 
 
ZADEVA: Pisna poslanska pobuda 
 
 
 
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem 
pisno poslansko pobudo v zvezi z legalizacijo prostitucije, ki jo naslavljam na 
Vlado Republike Slovenije, na ministra za zdravje g. Sama Fakina ter na 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravka Počivalška. 
 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti, 
vodja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prilogi: 

- Pisna poslanska pobuda 
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PISNA POSLANSKA POBUDA  

 

 V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke dajem vladi 
Republike Slovenije, Ministrstvu za zdravje ter Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo pobudo za legalizacijo prostitucije in ureditev tega področja.  
Področje prostitucije je v RS Sloveniji neurejeno, saj je po eni strani 
dekriminalizirana po drugi strani pa še vedno velja Kazenski zakonik v svojem 
175. členu, pa tudi v povezavi s 143. členom Kazenskega zakonika.  
 
Ureditev v Republiki Sloveniji je torej po eni strani dopuščanje določenih dejanj 
prostitucije, po drugi strani pa zakonsko ne ureja organiziranosti oziroma 
organiziranje prostitucije na osnovi gospodarsko zdravstvenih temeljev. 
Pravno-formalna ureditev oziroma legalizacija prostitucije bi na področju zdravja 
zagotovila kontrolo zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo, saj 
bi zakonsko akt urejal obvezne preglede, preko oz. skupaj s tem pa tudi 
zdravstvenega zavarovanja teh oseb.  
V delovni zakonodaji  je že posebna kategorija, ki določa osebe, ki nudijo 
spolne usluge, nikakor pa ni poskrbljeno za te osebe, na način, kot je 
poskrbljeno za vse ostale zaposlene. Te osebe ki nudijo spolne usluge, bi 
morale imeti status svobodnih podjetnikov, v kolikor pa bi bilo to delovanje 
razširjeno na večjo združbo, oziroma organizirano v obliki gospodarske 
združbe, pa bi to prav tako moral regulirati zakon. 
 
Osebe, ki se ukvarjajo z nudenjem spolnih uslug bi morali biti davčni zavezanci 
in bi s tem v davčno blagajno priteklo precej denarja, saj se obiskovalci lokalov 
za nudenje spolnih uslug v sosednji Avstriji,samo od slovenskih obiskovalcev 
letno nabere okvirno 37 milijonov EUR(približno). 
 
Pravno-formalno imajo urejeno to področje v naslednjih državah: 
Avstriji, Češka Republika, Bolgariji , Ciper, Danska, Estonija, Finska, Irska, 
Italija, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Slovaška. 
 
Zakonska ureditev tega področja, bi zagotovila vsaj: 

a) Ureditev zdravstvenih pregledov in kontrole zaposlenih. 
b) Ureditev zdravstvenega zavarovanja 
c) Ureditev plačevanja v pokojninski sklad 
d) Onemogočanje trgovine z ljudmi 
e) Onemogočanje izsiljevanje in pritiskov na zaposlene 
f) Reševanje socialnih stisk strank 

 
Zato bi bilo smiselno, da se ta zadeva uredi tudi pri nas. 
 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti 
vodja 

 
 


