Društvo Dobra družba
https://www.dobra-druzba.org/
Žiga Sedevčič, predsednik
Grumova cesta 2
1275 Šmartno-Litija
e-mail: info@dobra-druzba.org
tel.št.: 069655069
Datum: 12.10.2020
REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva 20- 25
1001 Ljubljana
ZADEVA: Št.: 00105-17/2018/10 z dne :7.8.2019 / ODGOVOR
Spoštovani,
seznanili smo se z Vašimi pojasnili k zahtevi za dopolnitev poslanske pobude (pobuda
Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z legalizacijo prostitucije.)
Na Vaš naslov se obračamo, ker smo zasledili, da v okviru priprave morebitnih zakonodajnih
rešitev na tem področju, pripravljate tudi p
 oglobljeno razpravo s strokovno in drugo
zainteresirano javnostjo ter predstavniki spolnih delavcev in delavk.
V tej zvezi Vas seznanjamo, da želi naše društvo pri tej razpravi sodelovati, zato Vam vljudno
predlagamo, da nas o aktivnostih na tem področju obveščate in nam s povabilom na
udeležbo razprave omogočite sodelovanje.
Trenutna pravna in dejanska situacija?
V Sloveniji lahko od 2008 leta, spolni delavci opravljajo obrt v obliki SP ali d.o.o pod
dejavnostjo SKD08- 96.090 in 96.040
Realnost pa je, da le redki izvajajo storitve kot samo-deklariran samostojni delavec. Spolno
delo se izvaja že od osamosvojitve republike Slovenije preko črnega trga, kateri zaradi svoje
narave dela velikokrat za sabo pušča žrtve,tudi zato, ker dokaj široko in kompleksno
področje še vedno ni ustrezno usklajeno in na zakonodajnem področju ustrezno urejeno.
Kaj pomeni popolna legalizacija…?
Poleg ostalih nekvalificiranih poklicev v Sloveniji ne obstaja poklic prostitut/ prostitutka,
erotični maser/ maserka.
Za popolno legalizacijo spolnega dela je vsekakor potrebno začeti klasificirati kaj so dela,
produkti in storitve te industrije.

Organizacija Dobra družba,
smo ljudje katere združuje delo v komercialni spolnosti. Člani kateri smo izvajalci in
potrošniki te industrije. Smo del skupnosti kateri se tudi sami soočamo s trenutno situacijo
pandemije in njenih posledic.
Še posebej v času pandemije zaradi virusa Covid- 19 , se je potrebno zavedati, da so
storitve, ki se opravljajo na teh področjih, še posebej pa tiste, ki jih plasira črni trg, ne glede
na vse ukrepe vlade, še vedno dosegljive, pri tem skoraj ne sme biti dvoma, da se izvajajo
na razdalji manj kot 1,5 m.
Naša želja in poslanstvo je ponuditi spolnim delavcem izobraževanja, usmeritve in
trende s katerimi, bi spolni delavci se zdravstveno, pravno in finančno opismenili.
S tem bomo pri posameznikih vzpodbudili interese o »samodeklaraciji« in s tem zmanjševati
tok delovanja na črnem trgu.
Za sodelovanje se Vam zahvaljujemo in Vam želimo vse dobro!
S spoštovanjem,
Predsednik organizacije Dobra Družba
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