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Uvod 

V Društvu Ključ – centru za boj proti trgovanju z ljudmi se med osebami, s katerimi delamo, najpogosteje 

srečujemo s tistimi, ki imajo izkušnjo prostitucije. Osebe so uporabnice in uporabniki programov Oskrba 

žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varni prostor, (Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi ter od začetka 

2020 tudi programa Podpora osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje.1  

Na področju preprečevanja in boja proti trgovanju z ljudmi delujemo že vse od leta 2001 in v tem času 

smo nudili različne oblike pomoči in podpore preko 500 osebam, velika večina med njimi je imela izkušnjo 

prostitucije. V večini primerov smo delali s polnoletnimi osebami, največkrat ženskami, smo pa dobivali 

tudi informacije o primerih otrok2 v prostituciji in z nekaj njimi tudi uspeli navezati stik ter jih vključiti v eno 

od oblik podpore.  

Pri delu z osebami z izkušnjo prostitucije se je ob svetovalnih pogovorih pogosto izkazalo, da so imele 

prve izkušnje v prostituciji še pred dopolnjenim 18. letom. Zaznava te problematike je bila približno enako 

razporejena med osebe, ki prihajajo iz Slovenije in tiste, ki ne. 

Kljub našim informacijam, prejetim preko različnih kanalov (brezplačna telefonska številka Društva Ključ, 

sporočila preko družbenih medijev Društva Ključ, izjave mladih na preventivnih delavnicah, informacije s 

strani sorodnih NVO ipd.) pa se je po poizvedovanju izkazalo, da do policije glede na njihova pooblastila 

in naloge tovrstni primeri skoraj ne prihajajo oziroma so morda obravnavami v okviru nekih drugih uradno 

pregonljivih kaznivih dejanj, na kar sklepamo iz tega, da kazenskih ovadb in prekrškovnih obravnav skoraj 

ni. Posledično pa tudi ni tožilske in sodne obravnave, ki naj bi bila po naših informacijah povezana s 

prostitucijo otrok in izkoriščanjem le-te skozi kaznivi dejanji zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi.   

Problem pa je lahko tudi v pretirani družbeni tolerantnosti do prostitucije, kar se posledično prenaša tudi 

na prostitucijo otrok.  

Ker smo želeli naša opažanja podkrepiti tudi s tem, kar zaznavajo strokovni delavci  in delavke (zaposleni 

na CSD, v srednjih šolah, vzgojnih zavodih, mladinskih domovih, stanovanjskih skupinah, nevladnih 

organizacijah), ki delajo z otroki po Sloveniji, smo pripravili krajši vprašalnik in ga razposlali številnim 

kontaktom (preko 900). Podrobnosti o rezultatih raziskave so predstavljene v poglavju Rezultati 

raziskave.  

 

1 Programi so financirani iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Mestne občine Ljubljana, Ministrstva za zdravje ter Fundacije 

invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije.  
2 Otrok je v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah vsaka oseba, mlajša od 18 let. 
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O prostituciji otrok 

Trgovina z otroki, ki vključuje tudi izkoriščanje prostitucije, pomeni »novačenje, prevoz, premeščanje, 

skrivanje ali sprejem« otroka z namenom izkoriščanja. Ta definicija izhaja iz t. i. Palermskega protokola, 

ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu in ki ga je 

sprejela večina držav po svetu, zaradi česar je to tudi mednarodno sprejeta definicija trgovine z ljudmi 

(Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki 

dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu: 2004). 

Trgovina z ljudmi je globalni problem. V EU je 63 % vseh žrtev trgovine z ljudmi žensk in deklet, ki so 

večinoma žrtve izkoriščanja prostitucije. (Evropska komisija 2022: 1). Iz poročila UNODC za leto 2020 o 

trgovini z ljudmi je razbrati, da je v svetu vsaka tretja odkrita žrtev otrok. Pretežni del žrtev otrok je odkritih 

v revnih državah, v bolj razvitih državah pa so otroci po navadi predmet trgovine z namenom izkoriščanja 

prostitucije in drugih spolnih zlorab (UNODC 2021: 79–93).Tudi iz podatkov v poročilu Evropskega 

parlamenta o izvajanju direktive EU o trgovini z ljudmi iz leta 2021 je prepoznati, da je pretežni del žrtev 

trgovine z ljudmi ženskega spola, in sicer so skoraj tri četrtine vseh žrtev v EU ženske in dekleta, 

večinoma žrtve trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab. Iz podatkov 

je namreč razvidno, da je 46 % odkritih žrtev trgovine z ljudmi žensk in 19 % deklet; 20 % moških in 15 

% fantov. Več kot 30 % vseh odkritih žrtev trgovine z ljudmi je torej otrok. Velika večina (94 %) odkritih 

žrtev trgovine z ljudmi za namene izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab po vsem svetu je žensk 

in 72 % žrtev otrok, odkritih zaradi izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab, je deklet (Evropski 

parlament 2021). 

Glede na to, da je več kot 90 % žrtev izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab žensk in deklet, je  

očitno, da je to ena od oblik nasilja na podlagi spola. Trgovina z otroki in spolno izkoriščanje otrok sta 

globoko povezana z normalizacijo prikaza žensk in deklet na način, da so dojete kot blago, namenjeno 

užitku (večinoma moških), kar ne samo ohranja škodljive spolne stereotipe, ampak še stopnjuje nasilje 

nad njimi (CHILD10). 

Številne študije dokazujejo, da je spolno izkoriščanje otrok povezano z večjo verjetnostjo zlorabe drog, 

raziskovalci pa so zaznali tudi, da se spolno izkoriščanje otrok skupaj z zlorabami drog, nasiljem, 

travmami ter degradacijo pogosto izrazi tudi v večji verjetnosti, da se bo oseba soočala z duševnimi 

težavami, vključno z zasvojenostmi. Hkrati je v večini primerov nemogoče natančno določiti, kaj se je 

zgodilo prej – spolno izkoriščanje ali zloraba drog (Reid in Piquero 2014: 3). 31 % oseb, sodelujočih v 

raziskavi o prostituciji, je povedalo, da so kot otroci doživeli spolno zlorabo (Briere in Elliot 2003 v Reid 
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2011:148). Raziskave iz Velike Britanije kažejo, da je bilo kar 33 % oseb z izkušnjo prostitucije v otroštvu 

nameščenih v eno od oblik skrbstvene oskrbe, 50 % se jih je s prostitucijo prvič srečalo že v času 

mladoletnosti, 50 % jih je izkusilo brezdomnost, 50 % jih je bilo prisiljenih v prostitucijo in 72 % jih je že v 

otroštvu doživelo spolno zlorabo (Nordic model now 2016). Raziskava med ženskami v prostituciji v 

Angliji in Walesu je pokazala, da jih je kar 32 % doživelo prostitucijo še v času mladoletnosti, 50 % jih je 

v prostituciji prisilil zlorabljajoč partner, 86 % jih je doživelo nasilje v prostituciji, 7 % jih je bilo žrtev 

trgovine z ljudmi znotraj Velike Britanije, 67 % pa jih je poročalo o tem, da imajo težave z uživanjem drog, 

ki so se še poslabšale z vstopom v prostitucijo, saj so droge uporabljale kot način spopadanja z realnostjo 

prostitucije (Matthews et. al. 2014: 64–94). 

Reid v svojem raziskovanju ocenjuje, da so pogosto zaznane tvegane okoliščine za otroke naslednje: 

ženski spol, zgodovina zlorab ali spolnega nasilja, pobegi od doma/prebivališča, povezava s tolpami, 

zasvojenost z drogami, disfunkcionalno družinsko okolje, kot na primer nasilje doma, zloraba substanc 

in duševne bolezni; nadalje so možne tvegane okoliščine povezane še z revščino, prebivanjem na 

območjih, kjer je več nasilja in/ali korupcije, obstojem trga odraslih oseb v prostituciji ter prisotnost 

številčnih skupin moških, kot na primer vojaško osebje, šoferji tovornjakov ipd. (Reid 2011: 146–147). 

Trgovci z ljudmi in zvodniki se pogosto predstavljajo kot ljubeči, močni »fantje« dekletom, ki jih bodo rešili 

iz zlorabljajočega okolja in težav (Reid 2011:147). Eden od načinov novačenja deklet je preko t. i. 

Loverboyev – njihov pristop je predvsem mlada dekleta čustveno navezati nase, pri čemer iščejo bolj 

ranljive posameznice (iz okolij, kjer so družinski odnosi manj urejeni, so nameščene v oblike sistemske 

oskrbe, rejništva ipd.) ter jih potem zmanipulirati, da se pod njihovim nadzorom pričnejo ukvarjati s 

prostitucijo. Pogosto kot sredstvo za doseganje soglasja uporabljajo bodisi izsiljevanje, predvsem s 

sredstvi, kot so fotografije in video posnetki gole žrtve ali njenih spolnih aktivnosti ter z  uporabo drog kot 

načina, kako jih narediti še bolj ranljive in tako izkoristiti. (CHILD10). V zadnjih letih se je fenomen 

Loverboyev preselil tudi na splet, kjer preko omrežij dekleta novačijo. Poleg tega pa preko svojega vpliva 

na mlajše moške, neposredno zvišujejo ogroženost mladih deklet, saj ustvarjajo subkulturo, ki temelji na 

porušenem razmerju moči med spoloma. 

Večina raziskav je narejena na primeru deklet/žensk, vendar pa je tudi veliko fantov, ki so bežali od 

doma/prebivališča ter se identificirajo kot homoseksualci, biseksualci ali transspolne osebe, poročalo o 

vključenosti v spolno izkoriščanje z namenom zaslužka za preživetje (Estes in Weiner 2005 v Reid 

2011:154). 

Zelo problematična je tudi komercializacija ženskih in dekliških teles, ki preko družbenih medijev postaja 

vse bolj normalna ter se neposredno odraža v tem, da se dekleta pogosteje znajdejo v bolj tveganih in 

izkoriščevalskih situacijah – eden takšnih primerov je tudi platforma Onlyfans (CHILD10). 
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Več kot 400 milijonov otrok po vsem svetu, večina deklet, je izpostavljenih spolnemu izkoriščanju in 

zlorabi. V prvih šestih mesecih leta 2022 je fundacija Internet Watch prejela skoraj 20.000 poročil (leto 

pred tem 12.000) slik in posnetkov otrok, starih od sedem do deset let, ki so bili manipulirani, da so 

posneli material o spolni zlorabi otrok, ki so ga ustvarili sami. Pravzaprav samoustvarjeno gradivo o spolni 

zlorabi otrok narašča z zaskrbljujočo hitrostjo, kar so potrdile organizacije, ki delajo na terenu. Po objavi 

Thorna iz leta 2020 se je 27 % otrok, starih od 9 do 17 let, in skoraj 40 % otrok, starih od 13 do 17 let, 

strinjalo, da je normalno, da si ljudje njihove starosti med seboj delijo fotografije in posnetke, na katerih 

so goli (Thorn 2021: 15). Problematično pa je še nekaj: v istem poročilu je 60 % anketiranih otrok trdilo, 

da je odgovornost za to, da so gole fotografije in posnetki pristali na spletu, na strani žrtve (Thorn 2021: 

23). 

Trgovina z ljudmi, zlasti tista, kjer je žrtev otrok, velja za eno najmanj prijavljenih kaznivih dejanj na svetu, 

čeprav je podana velika verjetnost, da so številke izkoriščanja otrok zaradi svetovnih razmer le še višje. 

Eden od razlogov so lahko tudi težave pri identifikaciji žrtev, zaradi česar večina primerov ostane 

neprijavljenih (Directorate-General for Migration and Home Affairs 2023). 

Raziskava, ki jo je izvedla organizacija CHILD10 s Švedske, je pokazala, da je bilo 22.000 otrok med 15. 

in 19. letom na Švedskem izpostavljenih možnemu spolnemu izkoriščanju. Med njimi jih je polovica fizično 

srečala storilca, polovica pa jih je bila žrtev na spletu. Gre za prvo raziskavo na Švedskem, ki prikazuje 

obseg možnega spolnega izkoriščanja otrok – pritrdilno je odgovorilo 6 % deklet in 2 % vprašanih fantov 

(CHILD10 2022). 

V anketi so bila zastavljena vprašanja o tem, ali so otroci svojega storilca srečali fizično ali preko spleta, 

pri čemer so bile tako pri dečkih kot deklicah pomembne razlike. Vendar je bilo nenavadno, da so bili 

izpostavljeni spolnemu izkoriščanju tako fizično kot na spletu. Med tistimi, ki so bili viktimizirani preko 

spleta, je bilo daleč največ deklet viktimiziranih preko aplikacije Snapchat (CHILD10 2022). 

Spolno izkoriščanje otrok je torej pojav, ki mu raziskave namenjajo nekaj prostora, opredeljujejo ga 

nekateri mednarodni dokumenti in nacionalne zakonodaje, številke pa so zbrane v okviru letnih poročil 

tako mednarodnih kot nacionalnih organizacij. V Sloveniji raziskav o spolnem izkoriščanju otrok še ni bilo, 

zato je raziskava, ki smo jo izvedli konec leta 2022 prva takšna, ki ugotavlja zaznavanje otrok v prostituciji 

s strani strokovnih delavk in delavcev v srednjih šolah, vzgojnih zavodih, stanovanjskih skupinah, 

mladinskih domovih, nevladnih organizacijah in centrih za socialno delo. Po našem mnenju pa je 

potrebno tudi bolj poglobljeno analizirati celoten sistem pomoči, saj se je že v okviru pričujoče raziskave 

izkazalo, da je sistem pomanjkljiv in da številni otroci niso zaščiteni pred tovrstnim zlorabljanjem, ki na 

njih pusti dolgotrajne posledice.  
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Rezultati raziskave 

Vprašalnike smo skupaj s prošnjo za izpolnjevanje poslali na naslove vseh srednjih šol v Sloveniji, 

naslove centrov za socialno delo, posebej koordinatorjem za preprečevanje nasilja, na naslove vzgojnih 

zavodov, mladinskih domov, stanovanjskih skupin ter na naslove nevladnih organizacij, ki delujejo na 

področjih dela z mladimi, dela z osebami s težavami z zasvojenostjo, z žrtvami nasilja in spolnih zlorab, 

brezdomci in osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju (skupno smo jih poslali na preko 900 

naslovov). 

Dobili smo 351 izpolnjenih vprašalnikov: največ odgovorov smo prejeli s srednjih šol (264), sledili so centri 

za socialno delo (48), nevladne organizacije (19), vzgojni zavodi, mladinski domovi, stanovanjske 

skupine (11), ter drugo, pri čemer so zapisali, da gre za mladinske centre, javni zavod, krizni center. 332 

oseb je označilo, iz katere regije prihajajo, in sicer smo odgovore prejeli iz Obalno-kraške regije (10), 

Goriške (4), Osrednjeslovenske (48), Gorenjske (9), Zasavske (5), Jugovzhodne Slovenije (200), 

Posavske (17), Savinjske (12), Koroške (1), Podravske (20) in Pomurske (6). 

Ugotovili smo, da je približno 22 % (71 od 351 udeležencev) v preteklih 5 letih med uporabniki/-cami 

svojih programov zaznalo, da je možno, da se oseba ukvarja s prostitucijo. Med njimi je bilo največ 

zaznanih žensk, sledijo jim moški, najmanj pa je bilo transspolnih oseb. Možno je bilo izbrati več 

odgovorov. Tako jih je 93 % (65 od 70 označenih) označilo, da so bile osebe ženskega spola, 31 % (22 

od 70), da so bile osebe moškega spola in 19 % (13 od 70) jih je označilo transspolne osebe. Vprašanje 

smo razširili s podvprašanjem o okvirnem številu zaznanih oseb. Anketiranci so lahko izbrali odgovore 

1–5 oseb, 6–10 oseb, 11–15 oseb in več kot 15 oseb. Za namene te analize smo kot odgovore upoštevali 

najnižjo možnost v posameznem oknu in izkazalo se je, da so strokovni delavci pri svojem delu prišli v 

stik z vsaj 224 (do 470) ženskami v prostituciji, vsaj 87 (do 163) moškimi v prostituciji in vsaj 78 (do 114) 

transspolnimi osebami.3  

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, kam bi v primeru pridobljene informacije usmerili uporabnico/-ka. 

Najpogostejši odgovori so bili policija, nevladne organizacije, socialna služba, psiholog in starši. Približno 

5 % (18) anketirancev ne ve, na koga bi se obrnili, 13 % (46) pa dogodka ne bi javilo naprej.  

 

3 Metodološka pomanjkljivost, ki se je zavedamo, vendar pa je zaradi varstva osebnih podatkov težko rešljiva, je, kako število zaznanih 

oseb opredeliti bolj natančno. Lahko jih je bistveno več, torej število navedeno v oklepajih, saj so bila izbirna okna opredeljena v vrednosti 
5 oseb, lahko pa prihaja tudi do prekrivanja posameznih oseb, saj nekatere koristijo programe različnih organizacij in je torej isto osebo 
lahko pri svojem delu zaznalo več strokovnih delavk in delavcev.  
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Po treh uvodnih vprašanjih smo strokovne delavke in delavce vprašali, ali so v preteklih 5 letih pri 

svojem delu zaznali, da je MOŽNO, da se mladoletna oseba ukvarja s prostitucijo. Približno 10 % 

(36 oseb) anketirancev je zaznalo možnost, da se otrok ukvarja s prostitucijo. Večinoma so pojasnili, da 

gre za otroke med 15. in 18. letom starosti, vendar pa je tudi število tistih, ki so izbrali odgovor, da gre za 

otroke, mlajše od 15 let, precejšnje (19 % oz. 7 strokovnih delavk in delavcev). Povečini gre za zaznavo 

1–5 primerov, so pa statistično pomembni tudi ostali zaznamki, saj kažejo na to, da je okrog 26 % (9 

odgovorov) zaposlenih zaznalo več kot 5 takšnih primerov. Skupno število otrok, za katere so 

strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je po preštetih najnižjih možnostih znotraj posameznih 

številčnih oken 120 (do 248). 

94 % tistih, ki so sumili, da je otrok žrtev prostitucije, je pri vprašanju »Koliko je bilo primerov, za katere 

ocenjujete, da se je prostitucija dogajala ZELO ZANESLJIVO?« označilo enega od možnih odgovorov, 

in sicer za skupno vsaj 49 otrok (do 186), od tega je bilo 7 otrok mlajših od 15 let.  

Skoraj polovica je informacijo prejela posredno preko prijateljev in sošolcev osebe (47 %). Drugi najbolj 

pogosti vir so bili neposredno otroci z izkušnjo (39 %), takoj zatem pa sledijo družina (36 %) in druge 

institucije (36 %). Svoje sume so ugotavljali tudi preko opazovanja oseb in njenih odnosov, obiskovanja 

spletnih strani ali pa so jih zalotili pri posedovanju večjih količin denarja in psihoaktivnih substanc. 

Večina zaposlenih se je obrnila na pristojne institucije in strokovno pomoč. Med odgovori prednjači 

predvsem policija in različne nevladne organizacije (Ključ, DNK …).  

Regijsko-institucionalna analiza: 

Največ odgovorov strokovnih delavcev, ki izražajo sum, da so v zadnjih 5 letih delali z otrokom, ki je bil 

žrtev prostitucije, smo prejeli iz Osrednjeslovenske regije (13) in Jugovzhodne Slovenije (13). V 

Osrednjeslovenski regiji smo prejeli 3 odgovore s srednjih šol (za vsaj 3 otroke), 3 odgovore s centrov 

za socialno delo (za vsaj 3 otroke), 3 odgovore iz vzgojnih zavodov, stanovanjskih skupin ipd. (za vsaj 3 

otroke) ter 4 odgovore iz nevladnih organizacij (za vsaj 29 otrok), od tega so za vsaj 26 otrok zanesljivo 

prepričani, da so imeli izkušnjo prostitucije. 2 strokovna delavca oziroma delavki na CSD sta 

odgovorila, da je šlo za vsaj 2 otroka, mlajša od 15 let.  

V Jugovzhodni Sloveniji smo prejeli 13 odgovorov s srednjih šol (za vsaj 66 otrok), od tega so za vsaj 

13 otrok zanesljivo prepričani, da so imeli izkušnjo prostitucije, od tega so bili vsaj 4 otroci, mlajši 

od 15 let. 

Sledi Podravska regija, iz katere smo prejeli 1 odgovor s srednjih šol (za vsaj 1 otroka), 3 odgovore s 

centrov za socialno delo (za vsaj 3 otroke), 1 odgovor iz vzgojnih zavodov, stanovanjskih skupin ipd. (za 
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vsaj 1 otroka) ter 1 odgovor iz nevladnih organizacij (za vsaj 1 otroka), prav vsi vprašani pa so ocenili, da 

so otroci zanesljivo imeli izkušnjo prostitucije, skupno torej 6 otrok.  

Sledi Obalno-kraška regija, iz katere smo prejeli 1 odgovor s srednjih šol (za vsaj 1 otroka), 1 odgovor 

s centrov za socialno delo (za vsaj 6 otrok), ter 1 odgovor iz nevladnih organizacij (za vsaj 1 otroka). Od 

tega so vprašani za 3 otroke ocenili, da so zanesljivo imeli izkušnjo prostitucije, CSD je med njimi 

zaznal tudi 1, ki je bil mlajši od 15 let.   

Na Goriškem je 1 strokovni delavec oziroma delavka CSD sumil, da je vsaj 1 otrok žrtev prostitucije 

ter označil tudi, da ocenjuje, da se je prostitucija zgodila zelo zanesljivo.  

Priporočila in usmeritve  

Verjamemo, da se sistem da izboljšati in na ta način več otrokom, ki so v Sloveniji izkoriščani v prostituciji, 

ponuditi podporo in pomoč. Predlagamo naslednje ukrepe:  

• Vključevanje norm in načel otrokovih človekovih pravic v oblikovanje, izvajanje, spremljanje in 

vrednotenje vseh javnih politik in programov. 

• Trgovino z ljudmi z namenom izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab je potrebno prepoznavati, 

kot je to opisano v mednarodnih pogodbah in kazenskem zakoniku, ne pa se prepuščati pretirani družbeni 

tolerantnosti do prostitucije, ker naj bi si posamezniki z njo finančno pomagali ter jo tako tudi v praksi 

obravnavati kot kaznivo dejanje, ki je v večini primerov močno spolno specifično, kar neposredno 

vključuje tudi obravnavo prostitucije kot oblike nasilja nad ženskami, po zgledu skandinavskih in nekaterih 

drugih držav.   

• Glede na družbeno klimo v Republiki Sloveniji jasno zavzeti stališče do prostitucije in urediti pravni okvir 

nedorečenosti dekriminalizacije prostitucije glede na zdravstvene, socialne, delovne in druge vplive le-te 

tako na izvajalce prostitucije kot tudi na uporabnike prostitucije, s ciljem sprejema ureditve po vzoru 

modela enakosti (tudi t. i. nordijski model oziroma model abolicije), ki kriminalizira tako kupovanje storitev 

oseb v prostituciji kot tudi vsakršno okoriščanje s storitvami s strani tretjih oseb.   

• Zagotoviti s strani strokovnih delavk in delavcev proaktivno identifikacijo žrtev vseh oblik trgovine z ljudmi 

in spolnega izkoriščanja, zlasti otrok, tako zunaj kot na spletu, ter okrepiti sisteme za zaščito otrok. 

• Posledično urediti odzivnost strokovnih delavcev, javnosti, policije in organov pregona zaradi 

identifikacije, obravnave, ovajanja, pregona in sojenja oseb, ki trgujejo z ljudmi, k čemur lahko pripomore 

tudi analiziranje podatkov o obsegu in vzorcih trgovine z otroki, vključno z nedavnimi trendi in razvojem. 

• Vzpostaviti nacionalni in mednarodni pravni okvir o odgovornosti spletnih platform za spletno trgovino z 

ljudmi in izkoriščanje, ki poteka na njihovih spletnih straneh, ter učinkovito uveljavljanje tega. 
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• Glede na dejstvo, da je bilo v letu 2012 kot posledica implementacije določbe 19. člena (točka c I. 

odstavka) določil Konvencije Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo 

ter zaradi večjega varovanja mladoletne osebe inkriminirano kaznivo dejanje Zlorabe prostitucije 175. 

člena KZ-1, ki je kot kaznivo dejanje določilo tudi poseganje po prostituciji mladoletne osebe, je potrebno 

nemudoma spremeniti besedilo kaznivega dejanja Zlorabe prostitucije 175. člena KZ-1 v tem delu, tako 

da bi se dejstveni opis kaznivega dejanja glasil: »Kdor […] ali poseže po prostituciji mladoletne osebe 

[…], se kaznuje […]« Zaradi boljše razumljivosti »izkoriščanja prostitucije« pa je potrebno nemudoma 

spremeniti tudi besedilo kaznivega dejanja Zlorabe prostitucije po 175. členu KZ- 1, ki obravnava 

sodelovanje in izkoriščanje prostitucije v obliki zvodništva in v bordelih, tako da bi se dejstveni opis 

kaznivega dejanja glasil: »(1) Kdor zaradi izkoriščanja, zvodništva ali posredovanja pri prostituciji 

proti plačilu oziroma drugi obliki nadomestila sodeluje pri prostituciji druge osebe […] se kaznuje 

[…]« in  »(2) Kdor zaradi izkoriščanja, zvodništva ali posredovanje pri prostituciji proti plačilu oziroma 

drugi obliki nadomestila sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe, se kaznuje […]«. 

• Vključitev tematik s področja rizičnih dejavnikov v povezavi s spletnimi platformami, medosebnimi odnosi, 

zlorabo substanc itd. v šolske kurikulume.  

• Zagotoviti dovolj sredstev za preventivne programe, namenjene mladim, ki so posebej ranljivi (poseben 

poudarek preventivi v kriznih centrih, mladinskih domovih, stanovanjskih skupinah, vzgojnih zavodih …). 

• Pripraviti kampanje osveščanja, kakšne posledice ima prostitucija za otroke, ko odrastejo in kakšne so 

škodljive posledice prostitucije nasploh na osebe, ki jo doživljajo, pa tudi na celotno družbo. 

• Ustanoviti ekspertno skupino na nacionalnem nivoju oziroma znotraj Medresorske delovne skupine za 

boj proti trgovini z ljudmi imenovati ožjo delovno skupino, ki bo predlagala prej omenjene zakonske 

spremembe ter ostale nujno potrebne uradne dokumente (strategije, protokole, navodila, usmeritve).  

• Poenotiti in izboljšati zbiranje statističnih podatkov in zaznav kaznivih dejanj, povezanih z izkoriščanjem 

otrok v prostituciji ter uvesti prakso dokončanja preiskovanja dogodkov v primerih pogrešanih otrok. 

• Na regijskem nivoju vzpostaviti kontaktne osebe, ki bodo podrobno spremljale primere sumov otrok v 
prostituciji.  
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Priloge 

Vprašalnik: 
ZAZNAVANJE MLADOLETNIH OSEB V PROSTITUCIJI V SLOVENIJI 
Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete o pojavnosti prostitucije 
v Sloveniji.  
Q1 - Prosimo, da označite, iz katere institucije prihajate:  

 Srednja šola  
 Vzgojni zavod, mladinski dom, stanovanjska skupina ipd.  
 Nevladna organizacija  
 Center za socialno delo  
 Večnamenski romski center  
 Drugo:  

   
Q2 - Prosimo, izberite regijo:  

 Obalno-kraška  
 Goriška  
 Primorsko-notranjska  
 Osrednjeslovenska  
 Gorenjska  
 Zasavska  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Posavska  
 Savinjska  
 Koroška  
 Podravska  
 Pomurska  

Q3 - Ali ste v preteklih 5 letih med uporabniki_ uporabnicami vaših programov zaznali, da je možno, da se oseba 
ukvarja s prostitucijo?  

 DA  
 NE  

Q4 - Katerega spola so bile osebe?  
 Možnih je več odgovorov  

 ŽENSKE  
 MOŠKI  
 TRANSSPOLNE OSEBE  

Q5 - Prosimo, da ocenite približno število transspolnih oseb:  
 1-5  
 6-10  
 11-15  
 Več kot 15  

Q6 - Prosimo, da ocenite približno število moških:  
 1-5  
 6-10  
 11-15  
 Več kot 15  

Q7 - Prosimo, da ocenite približno število žensk:  
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 1-5  
 6-10  
 11-15  
 Več kot 15  

(Če je bil odgovor »ne«) Q8 - V primeru da bi pridobili to informacijo, kam bi usmerili uporabnico_ uporabnika?  
__________________  
 Q9 - Zanima nas, ali ste v preteklih 5 letih med uporabniki in uporabnicami, s katerimi delate, zaznali, da je možno, 
da se MLADOLETNA oseba ukvarja s prostitucijo?  

 DA  
 NE  

Q10 - Prosimo, da ocenite okvirno starost zaznanih oseb:  
 Pod 15  
 15-18  

Q11 - Koliko je bilo v preteklih 5 letih SUMOV na primere, da je mladoletna oseba žrtev prostitucije?  
 1-5  
 6-10  
 11-15  
 Več kot 15  

Q12 - Koliko je bilo primerov, za katere ocenjujete, da se je prostitucija dogajala ZELO ZANESLJIVO?  
 1-5  
 6-10  
 11-15  
 Več kot 16  

Q13 - Zanima nas, od kod ste prejeli informacijo?  
 Možnih je več odgovorov  

 Neposredno od nje_ njega  
 Posredno preko njihovih prijateljev, sošolcev …  
 Preko družinskih članov  
 Preko drugih institucij  
 Drugo:  

   
 

Q14 - V primeru da ste pridobili to informacijo, kam ste usmerili uporabnico_ uporabnika in koga ste o tem 
obveščali?  
__________________  
(Če je bil odgovor »ne«) Q15 - V primeru da bi pridobili to informacijo, kam bi usmerili uporabnico_ uporabnika in koga 
bi o tem obveščali?  
__________________  
 

                                                                     

 

 

 


