
Uspešno zaključena kriminalistična preiskava s področja zlorabe prostitucije 
 

- informacija z novinarske konference 1. 3 2010 - 
 
 
Kriminalisti Policijske uprave Koper so v letu 2009 prišli do podatkov, da se na 
obalnem območju izvršujejo kazniva dejanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi, 
ki jo organizirata in vodita osumljenca z Obale.  
 
Njihove ugotovitve so ob začetku kriminalistične preiskave potrdili tudi madžarski varnostni 
organi, ki so ugotovili, da so žrtve zlorabe prostitucije na obalnem območju tudi madžarske 
državljanke. 
 
Kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta 34-letnik z območja Kopra in njegova 26-letna 
zunajzakonska partnerka, državljanka Slovaške, najemala hotelske sobe in stanovanja na 
obalnem območju, kamor sta nastanila dekleta, državljanke Madžarske, Slovaške, Češke in 
Dominikanske republike. Od deklet sta zahtevala, da se zanju prostituirajo in jima izročajo 
najmanj polovico zaslužka, pridobljenega s prostituiranjem. Dekleta sta vozila tudi v nočni 
lokal, kjer sta od njih zahtevala, da ob izvajanju plesa gostom nudijo tudi spolne storitve. Pri 
izvrševanju kaznivih dejanj jima je pomagal 41-letnik z območja Nove Gorice, ki je skrbel 
za »dotok« novih deklet, jih »posojal« oz. izročal osumljencema, ki sta jih nato prisiljevala v 
prostitucijo, od tega pa je pobiral svoj del »provizije«. V hotelskih sobah in stanovanjih se je 
prostituiralo najmanj 15 deklet, med temi tudi štiri mladoletne. 
 
Osumljenca sta dekleta pridobivala preko oglasov, oddanih v tiskane in elektronske 
medije na Madžarskem in Češkem. Vsebina oglasov se je nanašala na ponujanje dela 
promotork in spremljevalk, delo plesalk, varušk ipd. Dekletom sta zagotavljala nastanitev 
oz. stanovanje, oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih ter telefone.  
 
Po prihodu deklet v Slovenijo sta jih osumljenca namestila v najeto stanovanje, zatem pa od 
njih zahtevala nudenje spolnih storitev za njun račun. V to sta jih prisilila z verbalnim 
ustrahovanjem in grožnjami, v nekaterih primerih pa tudi s fizičnim nasiljem. Od deklet, 
ki so se morale zanju prostituirati, sta prejemala plačilo v gotovini. Dekleta so jima morala 
izročiti polovico denarja od vsake spolne storitve (za polurno storitev so od strank dobile 60 
evrov in več, za enourno storitev pa 120 evrov in več, odvisno od spolne storitve). 
 
25. februarja 2010 so kriminalisti prijeli vse tri osumljence kaznivih dejanj in pri njih 
opravili hišne preiskave. Pri tem so našli veliko mobilnih telefonov, katerih številke so bile 
oglaševane v tiskanih in elektronskih medijih pod rubrikami zasebnih stikov, in drugo 
dokumentacijo, ki se nanaša na izvrševanje očitanih kaznivih dejanj.  
 
Osumljenca z območja Obale sta po podatkih policije kaznivo dejanje zlorabe prostitucije in 
trgovine z ljudmi izvrševala v obdobju od julija 2008 do dneva prijetja, pri tem pa sta si 
pridobila protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 130.000 evrov.  
 
Zoper 34-letnika z območja Kopra, njegovo 26-letno zunajzakonsko partnerko in 41-letnika z 
območja Nove Gorice so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po 175. členu in kaznivega dejanja trgovine z 
ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika. Osumljenci so bili 27. februarja s kazensko 
ovadbo privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je 
zanje odredil pripor.  
 
Za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije je v Kazenskem zakoniku predvidena zaporna kazen 
od 1 do 10 let, za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi pa zaporna kazen od 3 do 15 let.  
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