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"Si želiš preprostega, nežnega ali mogoče divjega in spontanega srečanja? Pokliči prijetno svetlolasko, da se dogovoriva in uresničiva tvoje želje." To je oglas 25-

letne Anny, ki za 60 evrov na uro nudi spolne usluge ali erotično masažo. Na spletni strani SloEscort najdemo še na desetine podobnih oglasov deklet, ki tako 

iščejo vir zaslužka. Druženje s temi dekleti pa ni tako poceni. Za 30 minut zabave boste morali v povprečju odšteti od 50 do 70 evrov, za uro sprostitve z izbrano 

"prijateljico noči" pa boste morali v žep seči še nekoliko globlje, cene se namreč gibljejo od 100 pa do 150 evrov.  

 

Cene so primerljive s tujino
 

Cene spolnih uslug, ki jih ponujajo dekleta, so primerljive s tujino. V Berlinu se cene za omenjene storitve začnejo pri 80 evrih, vedno se je mogoče pogajati. 

Statistika kaže, da za te užitke vsak dan plača okoli milijon Nemcev. V tujini so sicer cene precej padle zlasti v obdobju gospodarske krize. 

Za 30 minut zabave boste morali v povprečju odšteti od 50 do 70 evrov.

 

Spremljevalke, striptiz in erotična masaža
 

Mnogo predstavnic nežnejšega spola pa namesto ali poleg spolnih uslug nudi tudi druge storitve. Poleg deklet na klic so na spletu na voljo tudi spremljevalke 

(cena po dogovoru oziroma 350 evrov na dan), dekleta za striptiz (od 130 evrov dalje plus potni stroški) in erotična masaža (od 50 evrov dalje). 

 

Razvrščanje glede na "joškice"
 

Dekleta lahko uporabniki tudi ocenijo, in sicer glede na videz, prijaznost in storitve, kar je v pomoč tudi "potrošnikom", ki lahko tako lažje in hitreje poiščejo 

sebi primerno kandidatko. Med omembe vredno možnost sortiranja sodi tudi razvrščanje glede na "joškice".
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Koliko je treba odšteti za seks s prijateljico noči?

Ulične prostitucije v Sloveniji skorajda ne poznamo. "Prodajalke ljubezni" svoje usluge namreč ponujajo v časopisih, največ pa je tistih, ki vir zaslužka poiščejo 
kar prek spleta. 
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Prostitucija – ker je skrita za štirimi 
stenami, ne pomeni, da je ni 

Ni znano, koliko žensk v Sloveniji 
prodaja svoje telo. Večina prostovoljno.
Prevladuje stanovanjska prostitucija, 

prostitutke pa so kljub dekriminalizaciji še vedno 
stigmatizirane. 

"Sem prodajalka užitkov, temu ne bi rekla 
prostitucija" 

Danes 32-letna bodoča magistrica zadnja 
štiri leta ponuja spolne storitve. Kot 
sama pravi, ji je žal, da ni začela že pri 

20 letih, saj bi bila zdaj že preskrbljena.

Zvodnik: Moja provizija je 65 evrov na dan 
za eno dekle

Kot pravi naš sogovornik – zaradi 
zvodništva je že imel težave s policijo –, 
je v tem poslu kljub grožnji zapora 

dovolj denarja, da upa, da mu še dolgo ne bo treba opravljati 
osnovnega poklica. 

Janez: "Poznam žensko, ki je na mesec 
zaslužila 27 tisoč evrov. Tiste bolj lene 
pririnejo na štiri tisočake" 

Sedeminpetdesetletni sogovornik je v
gostinstvu še iz časa, "ko se je pivo 

vozilo s konji in so v Ljubljani še vozili trolejbusi, v Tivoliju pa 
je nastopil Luis Armstrong". 

Žrtve trgovine z ljudmi so v podzemlju

Katjuša Popovič je vodja društva Ključ –
nevladne organizacije za boj proti 
trgovini z ljudmi.

Evita Leskovšek: Brez klientov prostitucija 
ne bi obstajala

Dekriminalizacija prostitucije je prvi 
korak k "normalizaciji" tega družbenega 
pojava, ki je prisoten danes in bo tudi v 

Mnogo predstavnic nežnejšega spola pa namesto ali poleg spolnih uslug nudi tudi 
druge storitve.

 

Kam se lahko zatečejo ljubitelji striptiz barov?
 

Ljubitelji nočnih lokalov in striptiz barov imajo v Sloveniji in bližnji okolici na voljo kar nekaj kotičkov, kamor se lahko zatečejo. V Ljubljani sta tako na voljo 

Hard Core Cafe in Latino night club, v okolici Maribora Night club Ranch Inn, v Celju Paradiso, pri Kranju Red & Black in v Kamniku Kamasutra. Precej slovenskih 

gostov pa zahaja tudi čez mejo, zlasti v Avstrijo.  

 

Bi morali prostitucijo obdavčiti?
 

Morda bi morali tudi pri nas razmisliti o uvedbi "parkirnih avtomatov" za prostitutke, kot so to storili v nemškem Bonnu. Tam bodo morale prijateljice noči 

plačati šest evrov na noč za opravljanje svojih storitev. Mestne oblasti pričakujejo, da bodo s tem letno zaslužili okoli 200 tisoč evrov. 

Preberite tudi:
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prihodnje, meni dr. Evita Leskovšek z Inštituta za varovanje 
zdravja (IVZ).

V Sloveniji prevladujeta stanovanjska 
prostitucija in prostitucija po nočnih
lokalih

"Moški to počnejo preprosto zato, ker si 
lahko dovolijo. Kadar ni na voljo dovolj 

žensk v prostituciji, drugi moški poskrbijo, da se jih pripelje od 
drugod ali v prostitucijo prisili "domače" ženske."

Prostitucija: od Ukrajine do Karibov

Po nekaterih ocenah se v Sloveniji s 
prostitucijo ukvarja med 1500 in 4000 
žensk, prodajalke ljubezni pa večinoma
prihajajo iz držav vzhodne Evrope in 

karibskih držav. 

Rok Atelšek

Foto: Matjaž Rušt, Bojan Puhek in Matej Leskovšek/siol.net
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