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POVZETEK  

Namen magistrske naloge je odkriti ovire pri prepoznavi (potencialnih) žrtev trgovine z 

ljudmi, in sicer oseb, ki se znajdejo v policijskih postopkih pri prehajanju zunanje 

schengenske meje, oziroma v okviru izvajanja nalog s področja tujske problematike. Naloga 

je usmerjena v ugotavljanje, ali imajo policisti, ki izvajajo naloge na omenjenem področju, 

zadostno znanje, da lahko razlikujejo med pojavoma trgovine z ljudmi in tihotapstva ljudi ter 

s tem povezanega prepoznavanja (potencialnih) žrtev trgovine z ljudmi, kot tudi ugotavljanje, 

s katerimi težavami/ovirami se srečujejo policisti pri prepoznavi (potencialnih) žrtev trgovine 

z ljudmi. 

Naloga je sestavljena iz petih poglavij. Po uvodu v prvem poglavju sledi drugo poglavje, v 

katerem so predstavljeni pogoji prehajanja zunanje schengenske meje in bivanja na območju 

schengenskih držav ter vzroki preseljevanja. Sledi opredelitev trgovine z ljudmi, vključno s 

pojavnimi oblikami in vzroki za ta družbeni pojav. V drugem poglavju je tudi opredeljena 

razlika med trgovino z ljudmi in tihotapstvom ljudi, pravne opredelitve trgovine z ljudmi v 

mednarodnih in nacionalnih dokumentih ter statistični podatki o trgovini z ljudmi v 

mednarodnem prostoru in na območju Republike Slovenije. V tretjem poglavju so 

predstavljeni kazalniki prepoznave žrtev trgovine z ljudmi in njihovih storilcev ter dve sodbi 

Evropskega sodišča za človekove pravice ter sodna praksa s področja trgovine z ljudmi v 

Republiki Sloveniji. Četrto poglavje obravnava empirični del naloge, v katerem je opredeljen 

raziskovalni problem, metodologija raziskovanja, zbiranje in analiza podatkov ter 

interpretacija rezultatov. V petem poglavju pa so predstavljene ugotovitev raziskave. Za 

odgovor na raziskovalna vprašanja je bilo izvedenih deset intervjujev s policisti, ki izvajajo 

naloge na področju varovanja schengenske meje in nadzora zakonitosti bivanja tujcev v 

državi. Opravljeni intervjuji so pokazali, da je v usposobljenosti prepoznave žrtve trgovine z 

ljudmi največja težava. Policisti so sami izrazili, da imajo premalo znanja s tega področja dela 

za uspešno prepoznavanje žrtev omenjenega kaznivega dejana. Prav tako je bilo 

izpostavljeno, da bi morali nadrejeni zaposleni in službe bolj usmerjati policiste k 

prepoznavanju tega problema.  



 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Trgovina z ljudmi, migracije, človekove pravice, prisilno delo, prostitucija, schengenska 

meja, svoboda gibanja.  

SUMMARY 

The purpose of the master thesis is to identify barriers detecting (potential) victims of human 

trafficking, namely persons who get involved in a police procedure when crossing the external 

Schengen border or within duties performed in the field of foreigners problems. The thesis is 

focussed on examining whether police officers performing duties in this field have sufficient 

knowledge to be able to distinguish between human trafficking and human smuggling and the 

related detection of (potential) victims of human trafficking; it is also focussed on pointing 

out the difficulties/obstacles the police officers have identifying (potential) victims of human 

trafficking.    

The thesis consists of five chapters. Introduction is outlined in chapter one, followed by 

chapter two where conditions of crossing the external Schengen border are presented together 

with stay in the territory of the Schengen states and reasons for migration. Further, the 

definition of human trafficking including forms and reasons of this social phenomenon. 

Chapter two also specifies the difference between human trafficking and human smuggling, 

legal classifications of human trafficking in international and national documents and 

statistics relating human trafficking at the international level and in the territory of the 

Republic of Slovenia. Chapter three focusses on the indicators of detection of victims of 

human trafficking and their perpetrators; two judgements of the European Court of Human 

Rights and  case law of human trafficking in the Republic of Slovenia are also depicted in 



 

 

chapter three. Chapter four deals with empirical part of the thesis where the research issues, 

research methodology, collection and analysis of data and an interpretation of results are 

determined. Chapter five contains findings of the research. Within the research issue, ten 

interviews with police officers performing duties in the area of Schengen border control and 

control of legality of foreigners residence were used. These interviews show that   

qualification for  detection of victims of human trafficking is the biggest problem. The police 

officers themselves are aware of lack of knowledge in this area to be successful at identifying 

the victims of this criminal offence. It was also pointed out that police officers should be 

given a better  guidance from their  superiors and management services for a better 

recognition  of this issue. 

KEY WORDS  

human trafficking, migration, human rights, forced labor, prostitution, schengen border, 

freedom of movement 
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1 UVOD 

Trgovina z ljudmi je sodobna oblika suženjstva oziroma (kot je večkrat poimenovano) 

suženjstvo 21. stoletja. Gre za hudo obliko kršitev človekovih pravic, predvsem 

posameznikove osebne svobode. Je ena izmed najhitreje rastočih kriminalnih dejanj, s 

katerimi kriminalne združbe ustvarjajo zelo visoke dobičke. Osebe, ki se ukvarjajo s trgovino 

z ljudmi, uporabljajo različne oblike za novačenje oseb, ki jih v nadaljevanju izkoriščajo. 

Čeprav za dejanje trgovine z ljudmi ni potrebno prehajanje državnih meja, pa ta v večini 

primerov poteka na način, da so žrtve prepeljane iz neke druge države v njim neznano okolje, 

kjer so v nadaljevanju tudi izkoriščane. Zato je za mejne policiste še toliko bolj pomembno, 

da pri prehajanju oseb državne meje (legalno ali ilegalno) v okviru teh postopkov prepoznajo 

kazalnike, ki omogočajo prepoznavanje, da je določena oseba možna žrtev tega kaznivega 

dajanja. S takšno zgodnjo prepoznavo bi mejni policisti lahko preprečili, da do viktimizacije 

in s tem povezanega posega v posameznikovo osebno svobodo sploh ne pride. 

Mejna kontrola in nadzor državne meje – s sistematičnem preverjanjem – imata bistveno 

vlogo pri odkrivanju, preprečevanju in boju zoper trgovino z ljudmi. Analiza agencije Frontex 

(Situational Overview on Trafficking in Human Beings) kaže, da se število žrtev trgovine z 

ljudmi, ki prihajajo iz tretjih držav (države, ki niso članice Evropske unije), v zadnjih letih 

povečuje. Iz omenjene analize agencije Frontex izhaja, da je sorazmerno nizko število žrtev 

trgovine z ljudmi odkritih ob prehajanju zunanje meje Evropske unije (v nadaljevanju EU). 

Slovenska policija trenutno varuje 670 kilometrov zunanje meje tako imenovane schengenske 

meje. Kljub vstopu Republike Hrvaške (v nadaljevanju RH) v EU bo slovenska policija še 

vedno varovala zunanjo schengensko meje vsaj še naslednja tri leta oziroma do sprejetja 

sklepa Sveta EU o uporabi vseh določb schengenskega pravnega reda v RH. 

Prepoznava žrtve trgovine z ljudmi ob prestopanju zunanje schengenske meje je oteženo zato, 

ker se običajno žrtve v času prestopa meje še ne zavedajo svojega položaja oziroma usode. 

Prav tako pa zaradi vdaje v usodo ali strahu žrtve niso pripravljene sodelovati z organi 
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pregona. Glede na to, da je tovrstna kriminalna dejavnost močno povezana z neprestanim 

premeščanjem žrtve iz kraja v kraj kot tudi med državami, vključno s premeščanjem prek 

meja, lahko organi, ki se ukvarjajo z nadzorom nad prehajanjem meje, igrajo pomembno 

vlogo pri preprečevanju in pregonu trgovine z ljudmi. V posameznih primerih je razlikovanje 

med tihotapstvom ljudi in trgovanjem z ljudmi lahko zelo oteženo. Oseba, ki je bila 

tihotapljena, lahko po prispetju v EU postane žrtev trgovine z ljudmi. Lahko se zgodi, da bo 

oseba, ki je bila tihotapljena, nato v ciljni državi prisiljena v prisilno delo ali prostitucijo ter s 

tem postala tudi žrtev trgovine z ljudmi (Agencija Frontex 2012).  

Obstaja kar nekaj evropskih dokumentov, ki zavezujejo tudi Republiko Slovenijo (v 

nadaljevanju RS) in državam članicam nalagajo obveznosti, da ustrezno usposobijo tudi 

najnižjo raven policistov, saj so oni tisti, ki lahko največkrat pridejo v stik z žrtvijo trgovine z 

ljudmi v okviru izvajanja njihovih rednih nalog. Zaradi pomanjkanja znanja tako ne 

prepoznavajo znakov, ki bi kazali na to, da gre za žrtev tega kaznivega dejana. V nadaljevanju 

so te osebe obravnavane kot storilci prekrškov nezakonitega prebivanja ali pa ilegalnega 

vstopa ter deportirane v države, od koder prihajajo. S tem pa jim ni nudena ustrezna pomoč, ki 

bi jim kot žrtvam kaznivega dejanja trgovine z ljudmi sicer pripadala.  

1.1 Namen in cilj 

Cilj raziskave je ugotoviti dejavnike, ki bi policistom pomagali pri lažjem prepoznavanju 

(potencialnih) žrtev trgovine z ljudmi, in sicer pri osebah, ki prehajajo zunanjo schengensko 

mejo oziroma se znajdejo v nezakonitem položaju bivanja v RS. V delu strokovne literature 

so indikatorji prepoznave žrtev trgovine z ljudmi podrobneje opisani, ob tem pa se pojavi 

vprašanje, ali jih policisti dovolj dobro poznajo in seveda, ali jih pri svojem delu uporabljajo. 

S prepoznavo dejavnikov, ki bi policistom pomagali pri lažjem prepoznavanju žrtev trgovine 

z ljudmi, bi policisti, ki se pri svojem delu srečujejo s tujsko problematiko, lažje prepoznali 

indikatorje, ki bi kazali, da je neka oseba žrtev tega hudega kaznivega dejanja. Kot izvajalec 

usposabljanj s področja boja proti trgovini z ljudmi za mejne policiste pod okriljem Agencije 

Frontex
1
 bom lahko ugotovitve raziskave uporabil tudi pri izvajanju teh usposabljanj. Tako 

                                                 
1
 Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, 

ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) 2007/2004 (26. oktober 2004, Uradni list EU L 349, 25.11.2004 in sprememba 

Uradni list EU L 287, 4.11.2011) 
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bom pri usposabljanjih mejnih policistov dal dodaten poudarek področjem oziroma temam, ki 

se bodo pri raziskavi pokazale kot pomanjkljive.   

1.2 Predvidene metode 

Pri raziskovanju in izdelavi naloge bom uporabil več metod, in sicer zgodovinsko metodo, 

metodo deskripcije, metodo kompilacije in metodo kvalitativnega raziskovanja. Z 

zgodovinsko metodo bom opisal razvoj migracij in odzivanje organov pregona na nezakonite 

migracije. Z metodo deskripcije bom opisal vlogo in pomen migracijske politike kot tudi boja 

proti trgovini z ljudmi, medtem ko bom z metodo kompilacije povzel ugotovitve drugih 

avtorjev in raziskovalcev o obravnavani temi. Do odgovora na raziskovalno vprašanje bom 

prišel tako, da bom izvedel kvalitativno raziskovanje, ki bo potekalo s pomočjo prej 

pripravljenih usmeritvenih vprašanj. S ciljem pridobitve podatkov, ki bodo dali odgovore na 

raziskovalno vprašanje, bom kot poznavalec tega področja lahko postavljal tudi dodatna 

vprašanja. Za kvalitativno raziskovanje je značilno, da gre za raziskovanje, pri katerem glavno 

gradivo predstavljajo besedni opisi ali pripovedi, to besedno gradivo pa je v nadaljevanju 

analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov (Mesec 1998, str. 26). 

Instrumentarij pridobivanja podatkov bodo usmeritvena vprašanja. Slednja bodo pripravljena 

tako, da bom po končanem razgovoru dobil podatke, ki bodo dali odgovor na raziskovalno 

vprašanje. 

V intervjujih bodo sodelovali policisti policijskih postaj, ki izvajajo varovanje državne meje 

in naloge mejne kontrole na območju Policijske uprave Novo mesto.  

Obravnava tega vprašanja raziskave je relevantna, ker do sedaj s tovrstnim pristopom na ta 

način še ni bil preučevan vidik prepoznavanja ovir, ki zmanjšujejo učinkovitost pri prepoznavi 

žrtev najhujših oblik kršitev človekovih pravic. Prav zato bo ta oblika raziskovanja privedla 

do rezultatov, ki bodo pojasnili dimenzijo učinka ustreznih metod in oblike dela policije na 

državni meji pri prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi s stališča policistov. Ker bodo 

intervjuji izvedeni s policisti, ki imajo veliko izkušenj pri varovanju državne meje, bo ta 

raziskava dala odgovore tudi na to, katere aktivnosti nimajo nobenega vpliva na učinkovito 
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prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi kot tudi, kaj policisti pogrešajo za večjo učinkovitost 

na tem področju dela.  

Z ugotovitvami želim priti do spoznanj, ki bodo pripomogla k izboljšavi organizacijskih 

sistemov in metodoloških pristopov pri izvajanju varovanja državne meje s ciljem ustreznega 

odzivanja ob sumu, da je oseba lahko žrtev trgovine z ljudmi. 

2 TEORETIČNI DEL 

Migracije oziroma selitve se običajno opredeljuje kot prostorske premike prebivalstva v 

preselitveno območje. Emigracija označuje odselitev iz države, imigracija pa priselitev v 

državo (Malačič, 2000).  

Vzroki za mednarodne migracije so zelo različni. Največkrat so v ozadju ekonomski, 

politični, geografski, demografski, psihološki, družbeni in kulturni ter razni drugi razlogi, kot 

na primer verski in podobno. Posamezne dejavnike in njihov pomen se ugotavlja s 

proučevanjem povezanosti med obsegom in značilnostjo migracij ter prej navedenih razlogov 

za migracije (Malačič, 2003). Vzroke za ilegalne migracije pa še povečujejo razkorak med 

razvitimi in nerazvitimi državami, vedno večje komunikacijske možnosti, številčnost 

prebivalstva v nerazvitih državah kot tudi propad socialističnih sistemov.  Konec osemdesetih 

in v začetku devetdesetih let dvajsetega stoletja je bilo obeleženo s propadom komunističnega 

sistema ter začetkom družbene, politične in ekonomske tranzicije. V tem obdobju se začne 

razvoj političnega pluralizma, civilne družbe in tržne ekonomije. Po padcu Berlinskega zidu 

postanejo državne meje Vzhodne in Osrednje Evrope manj nadzorovane oziroma pride do 

postopnega odpiranja meja proti zahodu. Med tem je bil celoten ta proces vzporeden s 

številnimi konflikti, državljanskimi vojnami, etničnimi spopadi, socialno-ekonomskimi 

krizami, ki so neposredno in posredno vplivale na ilegalne migracije, posebno v državah 

nekdanjega vzhodnega bloka. Zgoraj navedeni vzroki so prisotni tudi pri ilegalnih migracijah  

v RS in preko RS.   
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Tako osiromašene, politično nestabilne države, prizadete z vojno in drugimi spopadi, so 

postale plodna tla za novačenje žrtev trgovine z ljudmi in nadaljnje tihotapstvo. 

Danes so za razmah ilegalnih migracij najpogostejši ekonomski razlogi. Migranti si običajno 

želijo izboljšati življenjski standard za sebe in za svoje bližnje. Zato se jih, v upanju na boljše 

življenje, veliko odloči poiskati priložnosti v razvitejših državah. Izkušnje kažejo, da obstaja 

povezava med številom prihodov v neko državo in številom odhodov iz državo, od koder 

izvirajo migranti, ki jim uspe priti v to državo.  

Malačič  tako v svoji knjigi (Malačič, 2003) opisuje naslednje dejavnike: 

- ekonomski dejavniki; 

v želji po boljšem materialnem statusu za sebe in za svoje bližnje se migrant odloča za 

preselitev v regije, kjer obstajajo boljše ekonomske razmere, saj tam obstajajo tudi boljše 

možnosti za zaposlitev, večji osebni dohodek, boljše delovne razmere ter vrsto drugih 

ugodnosti;  

- demografski dejavniki;  

ti so povezani z rodnostjo v posameznem območju. Migranti običajno prihajajo iz regij, kjer 

obstajajo velike družine, in se priseljujejo v območja z nizkim naravnim prirastkom;  

- kulturni dejavniki; 

kažejo se v tem, da se migranti običajno usmerjajo v države, ki so kulturno sorodnejše;  

- politični dejavniki; 

velikokrat se ljudje selijo zaradi strahu pred političnim preganjanjem, ker se s trenutno 

vladajočo strujo ne strinjajo. Tem so običajno odvzeta sredstva, ki jih potrebujejo za 

preživljanje, s tem pa je velikokrat prizadeto tudi njihovo osnovno dostojanstvo (Malačič, 

2003). 

Ob razpravi o migracijah je treba ločevati med zakonitimi in nezakonitimi oziroma pogovorno 

velikokrat imenovanimi ilegalnimi migracijami. Zakonite migracije so tiste, pri katerih se ob 

preseljevanju upoštevajo zakonska določila, ki določajo pogoje bivanja v neki državi. To je 

lahko predpisano tako v nacionalni kot tudi v mednarodni oziroma evropski zakonodaji. 

Ilegalne migracije pa so tiste, kjer migranti med migracijo ob prihodu ali med svojim 
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bivanjem in z zaposlitvijo kršijo mednarodne, multilateralne ali bilateralne dogovore ali 

nacionalne zakone in predpise (OECD 1999).   

Ilegalne migracije so ilegalni prehodi državne meje, ki so zelo dobro organizirani, saj jih 

običajno organizirajo kriminalne združbe z ozemlja naše države, ki so povezane s tujimi 

kriminalnimi združbami, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije. Te združbe so pogosto 

vpletene tudi v druga kazniva dejanja s področja čezmejne kriminalitete, kot so kazniva 

dejanja s področja tihotapstva orožja, mamil, ukradenih vozil ter trgovine z ljudmi. Ker so te 

kriminalne združbe vedno bolje organizirane, to zahteva vedno boljšo usposobljenost 

slovenske policije, hitro prilagajanje in dobro poznavanje delovanja kriminalnih združb. Te 

kriminalne združbe delujejo na območju več držav, zato je za uspešno preganjanje nujno 

potrebno mednarodno sodelovanje naših in tujih mejnih organov. 

2.1 Prehajanje zunanje schengenske meje 

Državna meja je kopenska in morska meja, sem spadajo tudi letališča in pristanišča, prek 

katerih poteka mednarodni promet (Zakon o nadzoru državne meje, v nadaljevanju ZNDM-2). 

Prestop države meje pa je vsako človekovo gibaje čez državno mejo. Oseba, ki državno mejo 

prestopi zaradi nepredvidljivih nujnih okoliščin izven mejnega prehoda ali izven določenega 

delovnega časa, mora takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti policijo (ZNDM-2, 2010). 

Varovanje meje pomeni varovanje meje med mejnimi prehodi in varovanje mejnih prehodov 

izven določenega delovnega časa, in sicer je njen namen preprečiti izognitev mejni kontroli. 

Cilj uspešnega varovanja državne meje je predvsem preprečevanje nedovoljenih migracij in s 

tem povezanih varnostnih pojavov organizirane kriminalitete, nedovoljenega bivanja in dela 

na črno. Uspešnost varovanja državne meje je poleg prometnih komunikacij in konfiguracije 

terena tudi močno odvisna od ostalih aktivnosti, ki jih policija izvaja neposredno na državni 

meji, kot tudi od ukrepov, ki jih policija izvaja tudi v notranjosti države.  
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Naloge varovanja državne meje v RS, na celotnem ozemlju države, na podlagi zakona o 

nalogah in pooblastilih policiji opravlja policija oziroma policisti, ki so ustrezno usposobljeni 

za izvajanje teh nalog.  

Kontrolo gibanja oseb na državni meji in ob njej opravljajo policisti, razporejeni v skupine za 

varovanje državne meje, ki pri svojem delu uporabljajo različna tehnična sredstva in opremo. 

V opravljanje nalog varovanja državne meje se glede na ocene tveganja vključujejo še drugi 

organi policije, kot so policisti kriminalisti, letalska policijska enota, policisti vodniki 

službenih psov, policisti konjeniki, specializirana enota za nadzor državne meje ter posebna 

enota policije (Peklar, 2006). Pri varovanju državne meje pa velja omeniti še delo vodje 

policijskega okoliša. Gre za policiste z večletnimi delovnimi izkušnjami, njihovo delo pa 

temelji na osebnem poznavanju prebivalcev na tem območju. 

Ustava Republike Slovenije pravno ureja prehajanje državne meje v 32. členu, v katerem piše, 

da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se 

vanjo kadar koli vrne. To pravico se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, 

da bi se zagotovilo potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, 

se zavarovalo javni red ali če to zahtevajo interesi obrambe države. Prav tako ustava določa, 

da se lahko tujcem na podlagi zakona omeji vstop v državo in čas bivanja v njej (Ustava 

Republike Slovenije, 1991).  

Pogodba o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) podeljuje državljanom EU štiri 

svobode (pravice), povezane z gibanjem in prebivanjem: 

- svobodo (pravica) prostega gibanja in prebivanja (prost pretok oseb) – člen 21 PDEU 

vsakemu državljanu EU dopušča, da se prosto giblje in prebiva na ozemlju držav 

članic, če ima potno listino ali osebno izkaznico. To pravico lahko države članice 

omejijo samo takrat, kadar enake omejitve veljajo tudi za njihove lastne državljane;  

- svobodo gibanja delavcev – členi 45 do 48 PDEU, ki je bila uvedena leta 1969 in 

vključuje odpravo vsakršnega razlikovanja na podlagi državljanstva držav članic v 

zvezi z zaposlitvijo, plačilom in drugimi delovnimi in zaposlitvenimi pogoji. Svoboda 

gibanja delojemalcev po četrtem odstavku člena 45 PDEU ne velja za zaposlovanje v 
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državni upravi, v kolikor gre za izvajanje državnih pooblastil. Na podlagi tega so 

izvzeti zgolj poklici, pri katerih gre za klasično izvajanje državnih pooblastil, kot so 

npr. policija, mejni organi, oborožene sile, državna uprava. Drugi poklici v okviru 

javne uprave so praviloma podvrženi svobodi gibanja delojemalcev (poklici v poštnih, 

telekomunikacijskih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah – učitelji);  

- svobodo (pravica) do ustanavljanja – členi 49 do 55 PDEU, v okviru katerih gre 

razumeti pravico začeti in opravljati dejavnost kot samozaposlena oseba ter pravico do 

ustanovitve in vodenja podjetij na ozemlju drugih držav članic EU;  

- svobodo storitev – členi 56 do 62 PDEU, t.j. pravico, nuditi in prejemati storitve v 

čezmejnem smislu. (PDEU, 2012)  

Ena od temeljnih pravic, ki izhaja iz evropskega pravnega reda, je tako pravica do prostega 

gibanja znotraj EU. Ta je določena v PDEU in Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 

2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov 

do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 

1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 

75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (v nadaljevanju direktivi 

2004/38). Iz tega izhaja, da se državljani držav članic in državljani tretjih držav, ki zakonito 

bivajo v eni izmed držav članic EU, prosto gibljejo znotraj EU v času do treh mesecev. Pravo 

EU tudi določa, da se oseb pri prehajanju notranje meje ne kontrolira, kar pomeni, da se na 

teh mejah odpravi izvajanje mejne kontrole in sistematičen nadzor varovanja državne meje. 

Da pa se to lahko doseže, so morale države članice vzpostaviti mehanizme in določila na 

zunanjih mejah EU. To pomeni, da se okrepi nadzor zunanje schengenske meje, poveča 

policijsko sodelovanje med državami članicami, izmenjuje podatke o iskanih osebah kot tudi 

osebah, katerim vstop je potrebno preprečiti. Zunanja meja EU je meja tistih držav članic, ki 

mejijo z državami nečlanicami oziroma s tako imenovanimi tretjimi državami.  

Svet ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve je na zasedanju 21. februarja 2006 v 

Bruslju sprejel Uredbo o pravilih, ki ureja gibanje oseb prek meja (Uredba (ES) št. 562/2006 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki 

ureja gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah, v nadaljevanju ZSM)). Ta 

določa, da se zunanje meje lahko prehaja le na mejnih prehodih in med določenim delovnim 

časom, se pravi v času, ko ta obratuje. Ne glede na to pa so lahko dovoljene naslednje izjeme 
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od obveznosti prehoda zunanjih meja le na mejnih prehodih in med določenim delovnim 

časom, in sicer: 

- v povezavi z navtičnim turizmom in obalnim ribolovom; 

- za pomorščake, ki se izkrcajo in se zadržujejo v območju pristanišča, kjer je pristala 

njihova ladja, ali v sosednjih občinah; 

- za posameznike ali skupine oseb, kadar to narekujejo zahteve posebne vrste, pod 

pogojem, da posedujejo dovoljenja, ki jih zahteva nacionalna zakonodaja, in da to ni v 

nasprotju z interesi javnega reda ter notranjo varnostjo držav članic. Pri nas je to 

prehajanje na posameznih prehodnih mestih in točkah, ustanovljenih na podlagi 

Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in 

sodelovanju (v nadaljevanju SOPS), ter za posameznike ali skupine oseb v primeru 

nepredvidljivih nujnih okoliščin, to je na primer zaradi višje sile naravnih nesreč in 

podobnih nepredvidljivih dogodkov. (ZSM, 2006) 

ZSM državam članicam tudi nalaga, da za nezakonit prehod zunanjih meja izven mejnih 

prehodov ali izven določenega delovnega časa uvedejo kazni v skladu s svojo nacionalno 

zakonodajo. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Pri nas so kazni za 

nezakonit prestop zunanje meje določene v Zakonu o tujcih (v nadaljevanju ZTuj-2) in 

ZNDM-2. 

2.1.1 Pogoji vstopa in bivanja na območju schengenskih držav 

Ena temeljnih pravic iz prava EU je vsekakor pravica do prostega gibanja znotraj območja 

EU. Ta zagotavlja državljanom držav članic EU in državljanom tretjih držav, ki zakonito 

bivajo v eni izmed držav članic, da se prosto gibljejo do treh mesecev tudi v drugi državi 

članici. Da pa se lahko to doseže, je bilo treba pripraviti enotna pravila oziroma pogoje vstopa 

v območje schengenskih držav. V ta namen je bila sprejeta uredba evropskega parlamenta in 

sveta ZSM, ki določa pogoje za vstop državljanov tretjih držav za bivanje, ki ni daljše od 90 

dni v katerem koli obdobju 180 dni. Tako mora državljan tretje države, ki vstopa na 

schengensko območje iz tretje države v katero koli državo članico, izpolnjevati naslednje 

pogoje: 
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- posedovati mora veljavno potno listino ali listino, ki mu dovoljuje prehod meje;  

- posedovati mora veljaven vizum, če se to zahteva v skladu z Uredbo 539/2001/ES o 

seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti 

vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, razen če ima veljavno 

dovoljenje za prebivanje ali veljaven vizum za dolgoročno prebivanje, ki ga je izdala 

schengenska pogodbenica; 

- upravičiti mora namen in pogoje nameravanega bivanja oziroma prebivanja in imeti 

zadostna sredstva za preživljanje tako za čas nameravanega bivanja oziroma 

prebivanja kot tudi za vrnitev v svojo matično državo ali tranzit v tretjo državo, kjer 

bo zagotovo sprejet, ali bo lahko ta sredstva zakonito pridobil; 

- da za osebo ni razpisan ukrep v Schengenskim informacijskem sistemu (v 

nadaljevanju SIS) zaradi zavrnitve vstopa; 

- da oseba ne predstavlja grožnje javnemu redu, notranji varnosti, javnemu zdravju ali 

mednarodnim odnosom katere koli države članice.(ZSM, 2006) 

Če državljan tretje države ne izpolnjuje vseh prej navedenih pogojev, mu policist vstop v 

schengenski prostor zavrne. Ob zavrnitvi vstopa policist tujcu izda standardni obrazec o 

zavrnitvi državljana tretje države (del B Priloge V k ZSM). Državljan tretje države s tem 

obrazcem potrdi prejem odločitve o zavrnitvi vstopa. Na podlagi tega obrazca državljan tretje 

države lahko vloži pritožbo na zavrnitev, ki pa ne zadrži izvršitve.  

Obveznost posedovanja veljavne potne listine in veljavnega vizuma je, če se za državljane 

določene države ta zahteva, opredeljena tudi v ZTuj-2. Prav tako ZTuj-2 določa, da se vstop 

državljanu tretje države zavrne na podlagi ZSM.  

Tujec, ki zakonito vstopi v državo, lahko v njej biva toliko časa, kolikor mu je dovoljeno z 

vizumom ali dovoljenjem za prebivanje. Tujec, ki na podlagi pravnega reda EU ali 

mednarodne pogodbe ali sklepa Vlade RS za vstop v RS in bivanje ne potrebuje vizuma, 

lahko vstopa in v njej biva največ tri mesece v šestih mesecih, računajoč od dneva prvega 

vstopa, z enakimi nameni, kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum za kratkoročno 

bivanje. Tujec, ki lahko tri mesece v obdobju šestih mesecev brez vizuma biva in se giblje na 

območju držav pogodbenic Schengenskega sporazuma, lahko v RS vstopi in v njej ostane 
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največ toliko časa, da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah ne preseže treh 

mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč od dneva prvega vstopa v eno od držav 

pogodbenic. Tujec, ki ima veljaven vizum za kratkoročno bivanje ali vizum za dolgoročno 

bivanje, izdan s strani druge države pogodbenice Schengenskega sporazuma, ali veljavno 

dovoljenje za prebivanje, izdano s strani druge države pogodbenice, lahko v RS vstopi in v 

njej ostane na podlagi veljavnega vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje največ toliko časa, 

da skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen v državi, ki je vizum ali 

dovoljenje za prebivanje izdala, ne preseže treh mesecev v obdobju šestih mesecev, računajoč 

od dneva prvega vstopa v eno od držav pogodbenic oziroma do poteka veljavnosti vizuma ali 

dovoljenja za prebivanje, če je ta krajša (ZTuj-2, 2011).  

Če želi tujec bivati v državi več kot 90 dni ali zaradi drugačnih razlogov od tistih, na podlagi 

katerih je mogoče pridobiti vizum, pa si mora pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje. 

Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v RS prebivati iz naslednjih 

namenov:  

- zaposlitve ali dela (raziskave in visoko šolstvo, modra karta EU, sezonsko delo in 

čezmejne storitve z napotenimi delavci in dnevni delovni migranti);  

- združitve družine;  

- študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega 

usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav 

prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja;  

- drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in 

običaji utemeljenih razlogov ali zaradi interesa RS (ZTuj-2, 2011).  

Dovoljenje za začasno prebivanje v RS se izda tudi:  

- žrtvam trgovine z ljudmi;  

- žrtvam nezakonitega zaposlovanja;  

- tujcem, ki imajo status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU;  

- tujcem slovenskega rodu do četrtega kolena v ravni vrsti;  

- otrokom tujcev, rojenim v RS; 
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- tujcem, ki jim je bilo v RS dovoljeno zadrževanje (ZTuj-2, 2011). 

2.1.2 Nezakonito prestopanje državne meje   

Glavni nameni varovanja zunanjih meja na mestih, ki niso mejni prehodi, in varovanja teh 

prehodov izven delovnega časa so preprečevanje nezakonitih prehodov meje in odvračanje od 

tega, odvračanje čezmejne kriminalitete in uporaba ali izvedba ukrepov proti osebam, ki so 

nezakonito prestopile mejo. Policisti morajo izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje 

nezakonitega prehajanja meje in izvajati ukrepe na podlagi ocene tveganja nezakonitega 

priseljevanja in čezmejne kriminalitete na podlagi tako imenovanih analiz tveganja. 

Varovanje meje se opravlja tako s stacionarnimi kot tudi mobilnimi enotami, in sicer v obliki 

dela, kot so obhodi in zasede na mestih, kjer večkrat prihaja do ilegalnih prehodov. Glavne 

naloge obhodov so spremljanje območja, kontroliranje oseb in zaustavljene sumljivih vozil. 

Glavna naloga zasede pa je prikrito opazovanje določenega območja z namenom, da se zazna 

nezakonito prehajanje meje in tihotapstvo. 

Slovenska policija je v letu 2012 obravnavala 1385 oseb, ki so nezakonito prestopile zunanjo 

schengensko mejo. Od tega je 478 oseb poskušalo vstopiti v schengenski prostor s pomočjo 

druge osebe, se pravi na organiziran način. Policija je tako ovadila na pristojno državno 

tožilstvo 968 osumljencev, ki so storili 478 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali 

ozemlja države. Prav tako s policisti obravnavali 3646 oseb, ki so nezakonito bivale v državi. 

Iz Tabele 2.1 je razvidno, da se je trend ilegalnih prehodov državne meje v letu 2012 precej 

povečal v primerjavi z obdobjem 2009–2011. Razloge za to je možno najti v razmerah na 

območju severne Afrike in ostrejšem boju proti nezakonitim priseljencem v Grčiji. Število 

oseb, ki so bile leta 2012 v RS odkrite pri nezakonitem prebivanju, se je v primerjavi z letom 

2012 sicer nekoliko zmanjšalo, je pa še vedno precej nad povprečjem obdobja 2008–2010.   
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Tabela 2.1: Število ilegalnih prehodov državne meje in nezakonito bivanje 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Ilegalno prehajanje državne meje 

 

1186 824 785 890 1385 

Nezakonito bivanje 1925 2297 2953 4202 3646 

Kaznivo dejanje nezakonito prehajanje meje ali ozemlja 

države 

122 55 361 450 478 

Vir: prirejeno po letnih poročilih o delu policije za leta 2008 - 2012 

2.2 Trgovina z ljudmi 

Trgovina z ljudmi je pojav, ki je prisoten na vseh celinah sveta. V pogovoru se za ta družbeni 

pojav večkrat uporablja tudi besedna zveza suženjstvo 21. stoletja. Gre za kriminalne 

aktivnosti, ki prinašajo velike dobičke, ob tem pa obstaja majhno tveganje prijetja za storilce 

teh dejanj. Po ocenah Mednarodne organizacije dela (ILO) znaša dobiček od trgovine z ljudmi 

okoli 32 milijard dolarjev letno (ILO, 2008).  

Mednarodni center za razvoj migracijske politike (v nadaljevanju ICMPD) opisuje trgovino z 

ljudmi kot eno izmed najhitreje rastočih nezakonitih dejavnostih na svetu. Čeprav je za 

prikrite oblike organiziranega kriminala težko voditi in zbirati zanesljive in popolne podatke, 

je znano, da je trgovina z ljudmi poleg trgovine s prepovedanimi drogami in trgovine z 

orožjem ena izmed najhitreje rastočih kriminalnih aktivnosti (ICMPD, 2013).  

Ugotavlja se, da trgovci z ljudmi »zaposlujejo« moške in ženske vseh starosti, otroke, odrasle, 

starejše in osebe iz različnih družbenih okolij kot tudi različnih stopenj izobrazbe. Z obema 

spoloma trgujejo za različne namene. Prav tako uporabljajo posameznike, ki so telesno ali 

duševno prizadeti, za različne oblike izkoriščanja, kot je npr. prisilno beračenje. 

Zaradi naraščanja trgovine z ljudmi v širšem prostoru in nekaterih drugih mednarodnih 

obveznosti je Vlada RS 18. decembra 2003 s posebnim sklepom ustanovila medresorsko 

delovno skupino za boj proti trgovini z ljudmi (v nadaljevanju MDS). Sestavo delovne 

skupine v trenutnem sestavu je Vlada RS določila s sklepom št. 01201-7/2012/4 z dne 5. 7. 
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2012 (Vlada Republike Slovenije 2012). Za člane delovne skupine je Vlada RS imenovala 

predstavnike resornih ministrstev, nevladnih in humanitarnih organizacij in medvladnih 

mednarodnih organizacij, katerih delovanje je usmerjeno proti trgovini z ljudmi. Prav tako je 

imenovala nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi. Z ustanovitvijo MDS je 

bil vzpostavljen primerljiv mehanizem za opredeljevanje strategije boja proti trgovini z ljudmi 

z mehanizmi, vzpostavljenimi v večini drugih držav Evropske unije. Glavni cilj vzpostavitve 

MDS je bil zagotoviti celovit in usklajen pristop vseh za to pristojnih organizacij k reševanju 

problematike trgovine z ljudmi.  

MDS se sestaja vsaka dva meseca. Če gre za ožje delovno področje, pa po potrebi tudi 

pogosteje. Namen sestajanja je usklajeno usmerjanje aktivnosti posameznih institucij, ki 

sodelujejo v MDS, in izmenjava informaciji o aktualnih dogodkih na področju boja proti 

trgovini z ljudmi.  

MDS pripravlja tudi dvoletne akcijske načrte (Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za 

boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2008–2009, Akcijski načrt Medresorske delovne 

skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2010–2011 in Akcijski načrt Medresorske 

delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013), (Vlada Republike 

Slovenije 2013), ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije in so temelj za delovanje MDS za 

načrtovano obdobje. Iz Akcijskega načrta 2012–2013 je razvidno, da bo MDS delovala s 

svojimi aktivnostmi na preventivnem področju, na področju odkrivanja, preiskovanja in 

pregona kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, na področju pomoči in zaščite žrtev 

in na področju sodelovanja v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje 

in boj proti trgovini z ljudmi. Na preventivnem področju bo MDS delovala v obliki 

osveščanja, obveščanja in usposabljanja splošne javnosti in posameznih skupin o problematiki 

trgovine z ljudmi. V teh dejavnostih je predvideno tudi izvajanje programov usposabljanja za 

policiste. MDS načrtuje izvedbo usposabljanj tako na državni kot tudi na mednarodni ravni s 

ciljem pridobivanja novih oziroma dodatnih znanj s področja boja proti trgovini z ljudmi. 

Glavni cilj usposabljanja pa naj bi bil usmerjen v področje trgovine z otroki in trgovine z 

ljudmi za namene delovnega izkoriščanja oziroma prisilnega dela (Akcijski načrt 

Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013, 2012).  
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Na ravni Evropske unije je bila sprejeta Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi v obdobju 

2012–2016. Strategija opredeljuje pet prednostnih nalog, ki bi jih bilo treba izvajati oziroma 

bi se morala nanje osredotočiti EU pri reševanju problematike trgovine z ljudmi. Opisanih je 

več ukrepov, ki jih Evropska komisija predlaga v naslednjih petih letih v sodelovanju z 

državami članicami, Evropsko službo za zunanje delovanje, institucijami EU, agencijami EU, 

mednarodnimi organizacijami, tretjimi državami, civilno družbo in zasebnim sektorjem. V 

okviru sodelovanja z navedenimi institucijami je predvidenih naslednjih pet prednostnih 

nalog: 

- odkrivanje in zaščita žrtev trgovine z ljudmi ter pomoč žrtvam; 

- okrepitev preprečevanja trgovine z ljudmi;  

- izboljšanje pregona storilcev trgovine z ljudmi; 

- okrepljeno usklajevanje in sodelovanje med ključnimi akterji ter skladnost politike; 

- boljša seznanjenost z rastočimi težavami v zvezi z vsemi oblikami trgovine z ljudmi 

ter učinkovit odziv nanje (Evropska komisija, 2012). 

Z namenom učinkovitejšega pregona storilcev trgovine z ljudmi Odbor regij EU v mnenju o 

Strategiji EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016 poudarja, da lokalna 

policija najbolje pozna lokalne razmere, zato lahko tudi veliko prispeva k odkrivanju trgovine 

z ljudmi in vzrokov za takšna kazniva dejanja. Zato poziva države članice, naj z vidika načela 

subsidiarnosti preučijo možnost, da se lokalnim organom pregona omogoči dostop do zbirk 

podatkov in usposabljanje na področju odkrivanja takšnih kaznivih dejanj in da se jim 

zagotovi ustrezne pristojnosti (99. plenarno zasedanje 31. januarja 2012 in 1. februarja 2013, 

Mnenje, Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016).  

Komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve pa v dvajseti 

točki Mnenja k strategiji EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016  poudarja, 

da bi s kaznivimi dejanji v zvezi s trgovino z ljudmi in prepoznavanjem znakov trgovine z 

ljudmi morali biti seznanjeni vsi v policijski verigi, vse do najnižjega člena, saj tu nastaja stik 

z žrtvijo. To seveda ne bi smelo preprečevati vzporednega vzpostavljanja nacionalnih, 

multidisciplinarnih enot kazenskega pregona (Odbor regij EU, 2012). 
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Pri obravnavi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi se vsi organi, ki se srečujejo s tem 

družbenim pojavom, srečujejo s številnimi posebnostmi in težavami. Ob tem se pojavi prvo in 

zelo osnovno vprašanje, kako prepoznati žrtev trgovine z ljudmi. Prav tako se pojavi 

vprašanje, kako razlikovati primer trgovine z ljudmi od nezakonitega dela, ilegalnih migracij 

zakonite oziroma nezakonite prostitucije in podobno. To je eden izmed osnovnih izzivov 

pravnih služb, ki se srečujejo s pregonom kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Velikokrat pa 

se pojavi problem, da so žrtve trgovine z ljudmi v položaju, ko niso pripravljene nastopati kot 

priče, in sicer zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi zoper njih ali njihovih družin kot tudi 

zaradi izkušenj v obliki nasilja in travm, ki so jih doživele v času, ko so bile žrtve. Tako so 

policisti v primeru obravnave tovrstnega kaznivega dejanja v popolnoma drugačnem položaju 

kot v večini primerov drugih kaznivih dejanj, pri katerih so žrtve ponavadi takoj pripravljene 

sodelovati, prav tako pa si želijo obsodbe storilca. Omenjeno lahko povzroči velike težave pri 

preiskavi in hitrosti preiskave primera trgovine z ljudmi (ICMPD, 2006). 

V skladu z mednarodnimi zakonskimi okviri je vloga policije popolnoma jasno opredeljena, 

še posebej v delu, ki se nanaša na zaščito pravic žrtve pred nevarnostjo kot tudi podporo, 

vključno z zaščito žrtve pred storilcem tega kaznivega dejanja, varovanjem osebnosti in 

identitete ne glede na to, ali je žrtev pripravljena nastopati kot priča ali ne. Da pa bi bilo 

mogoče zagotavljati navedene pravice žrtvi, je ključno tesno sodelovanje in koordinacija z 

drugimi nacionalnimi in mednarodnimi akterji (ICMPD, 2006).  

Potrebno je sprejeti dejstvo, da preiskovanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi zahteva 

usklajeno delovanje visoko usposobljenih dobro informiranih oseb posebnih enot z različnih 

delovnih področij in iz različnih institucij oziroma organizacij za učinkovito preganjanje tega 

kaznivega dejanja (ICMPD, 2006).  

Podatki kažejo, da so specializirane enote vedno bolj napredne in izurjene za uporabo tehnik 

preiskovanja in sodelovanja z drugimi institucijami pri preiskovanju kaznivega dejanja 

trgovine z ljudmi. Na drugi strani pa izkušnje jasno kažejo, da so splošni policisti, ki v osnovi 

niso usmerjeni na področje preiskovanja kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, tisti, ki pogosto 

pridejo blizu teh dejanj v okviru izvajanja običajnih nalog. Z ustrezno usposobljenostjo pa bi 

lahko bistveno prispevali k reševanju tako, da bi v okviru izvajanja rednih nalog prekinili 
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izkoriščanje žrtev trgovine z ljudmi. Splošni policisti, ki izvajajo različne naloge (od 

prometnih in mejnih nalog do dela pri problematiki bivanja tujcev v državi in podobno), lahko 

pridejo v stik s pojavom trgovine z ljudmi. V okviru patruljiranja lahko kontrolirajo mesta, 

kjer se izvaja izkoriščanje, ob tem pa lahko naletijo na veliko operativno pomembnih 

podatkov. Te lahko v nadaljevanju uporabijo specializirane enote za preiskovanje kaznivega 

dejanja trgovine z ljudmi. Tako imajo splošni policisti ključno vlogo pri prepoznavanju 

potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, spopadanju s temi ugotovitvami na začetni točki in 

seznanjanju specializiranih enot in nevladnih organizacij, ki poskrbijo za nadaljnjo obravnavo 

v obliki pregona tega kaznivega dejanja in nudenja ustrezne pomoči žrtvam (ICMPD, 2006). 

Direktiva 2011/36EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju 

trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa 

Sveta 2002/629/PNZ (v nadaljevanju Direktiva 2011/36) nalaga državam članicam, da 

vzpostavijo ustrezna usposabljanja za službe, ki bi lahko prišle v stik z žrtvami trgovine z 

ljudmi. Usposabljanje je zlasti potrebno za policiste, enote mejne policije, osebje organov za 

priseljevanje, državne tožilce, odvetnike, sodnike in zaposlene na sodiščih, inšpektorje za 

delo, zaposlene v socialnem in otroškem varstvu, zdravstveno osebje in za konzularno osebje, 

kot tudi druge skupine javnih uslužbencev, ki bi se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami 

trgovine z ljudmi. Tako je v tretji točki 9. člena navedene direktive določeno: »Države članice 

z ustreznimi ukrepi zagotovijo ustrezno usposabljanje oseb, enot ali služb, pristojnih za 

preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj trgovine z ljudmi.« V tretji točki 18. člena omenjene 

direktive pa je določeno, da »države članice spodbujajo redno usposabljanje uradnikov, ki bi 

se pri svojem delu lahko srečali z žrtvami in potencialnimi žrtvami trgovine z ljudmi, 

vključno s policisti na terenu, pri čemer jim bo tako usposabljanje omogočilo odkriti žrtve in 

potencialne žrtve trgovine z ljudmi ter jih naučilo, kako z njimi ravnati« (Direktiva 2011/36). 

Zgoraj navedena direktiva je na podlagi 288. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije 

zavezujoča tudi za Slovenijo. V skladu s prej navedenim členom je ta direktiva pravni akt 

Evropske unije, ki je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, 

ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod prenosa v 

nacionalno zakonodajo (PDEU, 2012). 

Pri preprečevanju in odkrivanju trgovine z ljudmi ima, kot je bilo že nekajkrat omenjeno, 

pomembno vlogo dejavnost policistov pri varovanju državne meje. Ob tem pa se mejni 
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policisti srečajo s posebnim izzivom, saj storilci trgovine z ljudmi novačijo moške in ženske 

vseh starosti, otroke, odrasle in starejše iz različnega socialnega okolja in različnih stopenj 

izobrazbe. Različnost oblik izkoriščanja otežuje uporabo profiliranja žrtev že na sami državni 

meji. Bolje je uporabiti znane indikatorje trgovine z ljudmi v kombinaciji s proaktivnim 

opazovanjem in spraševanjem. To velja za bolj učinkovito obravnavanje in identifikacijo 

potencialne žrtve trgovine z ljudmi (ICMPD, 2006). 

2.2.1 Pojem in opredelitev trgovine z ljudmi 

Opredelitev pojma trgovine z ljudmi je opisana tako v strokovni literaturi kot tudi v nekaterih 

mednarodnih pravnih dokumentih. Pojav trgovine z ljudmi se je v zadnjih desetih letih močno 

razmahnil in s tem postal pomemben mednarodni problem, ki se mu v zadnjem času posveča 

veliko pozornosti. Vladne in nevladne organizacije vlagajo precejšne napore za zajezitev 

oziroma odpravo tega družbenega pojava. Ker gre za pojav širših razsežnosti, saj je trgovina z 

ljudmi prisotna na vseh celinah sveta, je bilo v okviru mednarodne skupnosti treba sprejeti 

enotna merila in opredelitve tega pojava, kar je v nadaljevanju nacionalnim vladam 

omogočilo enoten način zakonske ureditve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Prav tako 

mednarodni dokumenti državam podpisnicam nalagajo obveznosti glede pomoči žrtvam 

trgovine z ljudmi. Pogovorno se pojem trgovine z ljudmi velikokrat meša s pojmom 

tihotapstva ljudi. Zato je v večjem delu strokovne literature in tudi v mednarodnih 

dokumentih podrobneje opisana razlika med tema dvema družbenima pojavoma. 

Kot prvi mednarodni pravni instrument, ki obravnava problematiko trgovine z ljudmi, je 

Mednarodni sporazum o preprečevanju trgovine z belim blagom, sprejet leta 1904. Temu je 

sledilo sprejetje Mednarodne konvencije za preprečevanje trgovine z belim blagom leta 1910. 

V nadaljevanju pa so sledile Konvencija za preprečevanje trgovine z ženskami in otroki, 

Konvencija za preprečevanje trgovine s polnoletnimi ženskami, Konvencija za preprečevanje 

trgovine z osebami in izkoriščanje prostitucije ter Konvencija o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk, ki jo je leta 1979 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov in 

zahteva od držav, da sprejmejo ukrepe za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami in 

preprečevanje izkoriščanja žensk v namene prostitucije. Države, ki so ratificirale ta sporazum, 

so se obvezale vključiti vsebino te konvencije v nacionalno zakonodajo, hkrati pa razvile 
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dolgo tradicijo in prakso na tem področju. Konvencija o otrokovih pravicah iz leta 1989 

prepoveduje trgovanje z otroki s katerim koli razlogom, kakor tudi spolno zlorabo otrok ter 

izkoriščanje otroške delovne sile. Ta sporazum vsebuje pomembno zaščito za otroke, ki so 

žrtve trgovine z ljudmi. Drugi pomembni sporazumi vsebujejo bolj specifične določbe, med 

njimi dopolnilna Konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in praks, 

podobnih suženjstvu. 

Prelomnico pri sprejemanju mednarodnih pravnih dokumentov s področja boja proti trgovini 

z ljudmi predstavlja Konvencija združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 

kriminalu, podpisana v Palermu leta 2000, ki je bila kasneje dopolnjena s tremi protokoli, in 

sicer Protokolom o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti ženskami 

in otroki, drugače znan tud kot Palermski protokol, Protokol proti tihotapljenju migrantov na 

kopnem, morju in zraku ter Protokol proti nezakoniti proizvodnji in trgovini s strelnim 

orožjem, njihovimi deli in sestavinami ter strelivom. Navedeno konvencijo je Državni zbor 

RS ratificiral na seji 9. aprila 2004, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS, št. 41/2004. 

Protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, 

je Državni zbor RS sprejel 21. aprila 2004, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS, št. 

48/2004. Protokol obravnava tako imenovani trojni P – »three P«: prevention, protection and 

prosecution (Združeni narodi, Generalni sekretariat, 2008). V nadaljevanju je Svet Evrope, ki 

se prednostno ukvarja z zaščito človekovih pravic in ga sestavlja 47 držav evropske regije, 

sprejel Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.  

Ključni dokument držav članic Evropske unije s področja trgovine z ljudmi je gotovo 

Direktiva 2011/36. Kot že samo ime pove, gre za preprečevanje, boj proti trgovini z ljudmi ter 

zaščito žrtev trgovine z ljudmi. Lahko bi rekli, da omenjena direktiva, tako kot že prej 

omenjeni Protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, zlasti ženskami 

in otroki, tudi področje obravnava kot tako imenovani trojni P – »three P«: prevention, 

protection and prosecution. Kot četrti »P« pa ta direktiva označuje partnerstvo oziroma 

»partnership«. Direktiva EU 2011/36 določa minimalna pravila za opredelitev kaznivih dejanj 

in sankcij za trgovce z ljudmi in uvaja skupna pravila, da bi pospešili preprečevanje kaznivih 

dejanj in izboljšali varstvo žrtev. Predstavlja obširnejši pogled o tem, kaj šteje za trgovino z 

ljudmi, kot je to določal pravni okvir EU iz leta 2002, ki ga omenjena direktiva nadomešča, 

ter vključuje tudi dodatne oblike izkoriščanja. Direktiva EU 2011/36 navaja, da je spol 
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posebna značilnost trgovine z ljudmi. Navaja tudi, da so ženske in moški pogosto žrtve 

trgovine z ljudmi za različne namene. Prepoznava, da so obsegi pomoči in podpore glede na 

spol specifični, pri čemer se upoštevajo različne potrebe moških in ženskih žrtev. Direktiva 

EU 2011/36 določa, da države članice uvedejo kazni za storilce kaznivega dejanja trgovine z 

ljudmi v višini petih let zapora oziroma v specifičnih oteževalnih okoliščinah, kot na primer 

izkoriščanje otrok ali ko je ogroženo žrtvino življenje, deset let zapora. Določa tudi širšo 

zaščito žrtev trgovine z ljudmi, ki jim je potrebno omogočiti namestitev, materialno pomoč in 

po potrebi zdravstveno obravnavo, svetovanje in ustrezno obveščanje. 

Trgovino z ljudmi je mogoče najbolje opisati kot proces, kjer so običajno opredeljene tri faze: 

novačenje, tranzit (transport in prenos) in izkoriščanje. Slika 2.1 ponazarja glavne ukrepe za 

boj proti trgovini z ljudmi. Vrstni red, v katerem so predvideni ukrepi, navedeni na sliki, je 

nekoliko poenostavljen, kajti različne ukrepe je mogoče sprejeti na različnih točkah procesa 

trgovine z ljudmi.  

Slika 2.1: Proces trgovine z ljudmi in potrebni ukrepi v posamezni fazi za boj proti trgovini z 

ljudmi   

 
Vir: ICMPD (2006, p. 20).  
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Krog trgovine z ljudmi, kot je razvidno s Slike 2.1, je navadno sestavljen iz treh faz. Prva faza 

služi pridobivanju oziroma kot nekateri to tudi poimenujejo – novačenju žrtev, druga faza je 

namenjena prevozu oziroma transportu in tretja faza izkoriščanju. V fazi novačenja storilci, ki 

so običajno tudi člani organiziranih kriminalnih združb, uporabljajo različne metode prisile ali 

zvijače, da lahko ljudi spravijo v trgovino z ljudmi. V nekaterih primerih so ljudje celo 

ugrabljeni ali napadeni. V drugih primerih pa jim obljubijo dobre službe, privlačne 

priložnosti, ki pa v resnici ponavadi ne obstajajo, ali pa jih prisilijo v izkoriščevalsko delo in 

neživljenjske razmere. V fazi transporta žrtve prevažajo bodisi po kopnem bodisi po morskih 

poteh ali pa zračnih, prikrito ali neprikrito, v skupinah ali posamično, z uporabo javnih 

prevoznih sredstev ali pa zasebnih prevoznih sredstev (Peršolja, 2006). Ljudje prečkajo meje 

legalno ali ilegalno, kadar se trgovina odvija znotraj ene same države, prečkanje meja sploh ni 

potrebno. V fazi izkoriščanja pa žrtve ponavadi prisilijo v opravljanje ene izmed naslednjih 

dejavnosti: 

- prostitucija ali spolno izkoriščanje;  

- delo v tovarnah, restavracijah, na kmetijah, plantažah, v rudnikih, domovih kot hišni 

pomočniki/pomočnice brez pravic do počitka ali zapuščanja kraja/prostora, kjer 

delajo; 

- jim odstranijo organ; 

- prisilijo v beračenje ali prodajo prepovedanih drog; 

- poroka. 

Nekateri primeri trgovine z ljudmi imajo več tranzitnih in ciljnih faz. To pomeni, da žrtve 

trgovine z ljudmi potujejo iz države v državo. V drugih primerih tranzitna faza popolnoma 

izostane, saj so žrtve trgovine z ljudmi premeščene naravnost v sam ciljni kraj neposredno po 

fazi novačenja. Trgovina z ljudmi lahko poteka transnacionalno ali notranje, slednje pomeni, 

da so žrtve novačene in izkoriščane znotraj njihove izvorne države ali znotraj iste države. 

Novačenje je proces, skozi katerega posameznik postane žrtev trgovine z ljudmi in se 

razlikuje od primera do primera. Odvisen je od načina ter stopnje organiziranosti storilcev. 

Poslužujejo se sledečih metod: 
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- prisila, s katero se osebo fizično proti njeni volji odpelje, ali da se cilj doseže z 

nasilnimi sredstvi, npr. ugrabitev, grožnja z uporabo sile, prodaja; 

- v celoti zavajajoče novačenje, kadar se žrtvi nudi napačne informacije o njeni 

zaposlitvi na končnem cilju; 

- delno zavajajoče novačenje, kadar je žrtev seznanjena s svojimi bodočimi ilegalnimi 

aktivnostmi/delom, vendar ne o skrajno izkoriščevalskih ali celo suženjskih razmerah, 

ki so že vnaprej načrtovane (ICMPD, 2006, str. 20). 

V primerih prepovedane trgovine s človeškimi organi žrtvam odstranijo njihove organe, ne da 

bi jih s tem seznanili oziroma jih celo namerno napačno seznanijo o možnih zdravstvenih 

tveganjih, posledicah ali stroških. 

Novačenje se lahko izvede na različne načine, in sicer prek individualnih nabornikov, ki 

delajo po sistemu od vrat do vrat, skozi neformalne mreže, ki lahko vključujejo sorodnike, 

partnerje in prijatelje, celo zaupanja vredne osebe (npr. osebe, ki se pretvarjajo, da opravljajo 

bogoslužje – različni duhovniki ipd.), prek medijskega oglaševanja, prek legalnih ali 

pollegalnih posrednikov, vključujoč agencije za zaposlovanje, študij, poroke ali potovanja v 

tujino. Prav tako se novačenje potencialnih žrtev lahko izvaja v kateri koli fazi migracijskega 

postopka v izvorni, tranzitni ali ciljni državi. Žrtve novačenja lahko postanejo tudi begunci, ki 

zapustijo svojo državo prostovoljno in vstopijo v drugo državo, bodisi legalno bodisi ilegalno, 

bolj pogosto ilegalno (pri ilegalnem prehodu tujci običajno plačajo drugi osebi za pomoč pri 

prehodu državne meje), nato pa trgovci z ljudmi prevzamejo nadzor nad njimi in jih prepeljejo 

na končno destinacijo znotraj iste države, v katero so že vstopili, ali pa v drugo državo.  

Vsi trije načini novačenja, se pravi prisilno, delno zavajajoče in v celoti zavajajoče, vsebujejo 

kršitve človekovih in delovnih pravic različnih stopenj. Koncept prisilnega dela zahteva 

osredotočenje na prisilo, ki jo delodajalec izkorišča, da premaga žrtvino lastno voljo. Stopnja 

prisile se v veliki meri razlikuje od primera do primera, nekatere žrtve so podvržene fizičnim 

poškodbam oziroma zlorabi, medtem ko se druge skoraj ne zavedajo zlorabe, dokler ne 

ugotovijo, da njihov delodajalec zlorablja njihov položaj begunca za izmikanje plačilu.  
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V fazi tranzita žrtve trgovine z ljudmi prevažajo stran od njihovih domov znotraj države ali 

prek meja s ciljem odstranitve posameznika od skupnosti, družine in prijateljev. Žrtvin 

občutek izoliranosti, še bolj kot razdalja sama, omogoča lahek nadzor nad njo. V tej fazi 

trgovci z ljudmi uporabljajo različne kontrolne mehanizme, kot so odvzem potnih listov, 

prepovedane droge, grožnje, nasilje itd. Med prevozom lahko žrtve prodajo drugim trgovcem, 

ne da bi žrtve same vedele za to, in jih nato prevažajo skozi velike razdalje. Med potovanjem 

žrtve običajno ne vedo, kaj jih čaka na cilju, ali v nekaterih primerih postanejo žrtve med 

potovanji od enega do drugega cilja (ICMPD, 2006). 

Faza izkoriščanja kot ključni element nastopi, ko žrtve prispejo na ciljno destinacijo in s tem 

postanejo aktivno sredstvo za kriminalne združbe, saj te prek njih ustvarjajo dobiček. Šele na 

tej točki trgovci z ljudmi dosežejo svoj končni cilj. Za kriminalne združbe je popoln nadzor 

nad žrtvami izrednega pomena, vse dokler z njimi ustvarjajo dobiček, zato odvračajo vse 

možnosti za pobeg, upor ali iskanje pomoči. Načini, kako preprečiti pobeg, so različni. V 

zadnjem času se najpogosteje izvaja tako imenovana dolžniška obveznost. Za dosego nadzora 

oziroma preprečitve pobega žrtve pa storilci uporabljajo tudi bolj krute načine, kot so na 

primer:  

- grožnja ali uporaba sile zoper žrtvino družino, 

- prisilno zapiranje na neznanih lokacijah, 

- odvzem žrtvinega potnega lista ali drugih identifikacijskih dokumentov, 

- prisilna uporaba prepovedanih drog, 

- preprečevanje ustvarjanja kontaktov, iskanja pomoči, pridobivanja informacij o 

osebnih pravicah v ciljnih državah (kot je pravica do zaprositve za delovno dovoljenje 

ipd.), 

- nenehno spreminjanje lokacije s ciljem preprečevanja vzpostavitve osebnega stika 

med žrtvami, 

- fizično nasilje, 

- prikrajšanje hrane, udobja ali spanja, 

- izsiljevanje, tveganje izobčenja ali obsojanja s strani družine (ICMPD, 2006).  
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Trgovci z ljudmi uporabljajo tudi milejše ukrepe zoper svoje žrtve, takšne, ki temeljijo bolj na 

psihološki odvisnosti kot pa na strahu. V teh primerih se težje ugotavlja zlorabo, saj ni vidnih 

znakov nasilja. Stanje ranljivosti na eni strani ter zakon na drugi sta ključna elementa, ki ju 

trgovci z ljudmi izkoriščajo, da ohranjajo svoje žrtve pod nadzorom in jih pri tem strašijo, da 

žrtve tega ne prijavijo pri ustreznih organih ne glede na izkoriščanje, ki ga doživljajo 

(ICMPD, 2006). 

Eden izmed najbolj razširjenih načinov nadziranja žrtev je, kot je bilo že omenjeno, vezava z 

dolgovi (dolžniško razmerje). Zakonska definicija takšnega početja je sledeča:  

»Status ali stanje osebe, ki izhaja iz zaveze dolžnika do upnika, da bodo osebne storitve ali 

storitve osebam, ki jih ima upnik pod nadzorom, varščina za dolg ter kadar vrednost teh 

storitev ni razumno ocenjena in usmerjena k zmanjšanju dolga ali dolžina in narava teh 

storitev ni omejena in definirana« (Združeni narodi, Urad visokega komisariata za človekove 

pravice, 1956).  

V večini primerov se od žrtev zahteva povrnitev oderuških stroškov transporta. K dolgu se 

pripiše oderuške obresti, povračila za prehrano, bivanje in oblačila. Pogosto zneski in obresti 

niso pregledni. Žrtve trgovine z ljudmi se pogosto ne zavedajo, da tak način poslovanja 

pomeni zlorabo in nezakonito poslovanje. 

2.2.2 Pojavne oblike trgovine z ljudmi 

Za učinkovito prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi je treba poznati tudi oblike, v katerih se 

tovrstna dejanja odvijajo. Po Protokolu za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z 

ljudmi, zlasti ženskami in otroki (v nadaljevanju Palermski protokol), ki dopolnjuje 

Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, obstajajo 

naslednje pojavne oblike zlorab trgovine z ljudmi (Vlada Republike Slovenije, 2013):  

- zloraba z namenom prostitucije druge osebe (komercialna seksualna zloraba) in druge 

oblike spolne zlorabe, 
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- prisilno delo ali storitve, 

- suženjstvo, služabništvo in ostale oblike podobne suženjstvu, 

- odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije. 

Obravnavane pa so zlasti naslednje oblike zlorabe trgovine z ljudmi: 

- komercialna spolna zloraba, 

- posvojitve, 

- služabništvo, 

- prosjačenje (zaslužek gre nadzorniku, ne tistim, ki prosjačijo), 

- nelegalni kazenski prestopki, npr. kraja, pobiranje denarja iz parkirnih naprav itd., 

- ostale vrste hujših oblik otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o najhujših 

oblikah otroškega dela) (Vlada Republike Slovenije, 2013). 

V času gospodarske krize pa se povečujejo tudi težave s pravičnim plačilom za opravljeno 

delo, kršitve na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje z izgubo delovnih dovoljenj, 

pojavljajo se fiktivni posredniki dela, zamude oziroma neizplačila plač, povečujejo se 

nezakonite migracije kot tudi delovno izkoriščanje. Kot glavni krivec za grobo izkoriščanje 

delovne sile je gotovo velika gospodarska kriza kot tudi težnje po kopičenju vse večjega in na 

hitro pridobljenega velikega premoženja. Do grobega izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih 

delavcev, ki ne vedo, na katere organe naj se v državi izkoriščanja obrnejo, prihaja v različnih 

gospodarskih panogah, kot na primer v gradbeništvu, kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni 

industriji, gostinstvu ter pri poklicih iz zabavnega in artističnega programa v nočnih lokalih. 

Ob tem pa se nam postavlja vprašanje prepletenosti prisilnega dela in trgovine z ljudmi 

(Akcijski načrt MDS za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013, 2012). 

Za učinkovito spopadanje s problemom izkoriščanja dela je treba osveščati delavce in tudi 

potencialne žrtve s ciljem zaščite pred izkoriščanjem, opozarjanja na morebitno prepletenost 

izkoriščanja s prisilnim delom in trgovino z ljudmi ter ciljem prepoznavanja morebitnih žrtev, 

ki potrebujejo dodatno podporo in zaščito. Te aktivnosti pa je treba izvajati v sodelovanju z 

vsemi službami, ki delujejo na področju zaposlovanja in dela tujcev (Akcijski načrt MDS za 

boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2012–2013, 2012). 
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Za popolno razumevanje trgovine z ljudmi v obliki izkoriščanja delovne sile pa je treba 

poznati tudi element kaznivega dejanja, to je prisilno delo. Pojem prisilnega dela je definiran 

v Konvenciji št. 29 o prisilnem ali obveznem delu ter Konvenciji št. 105 o odpravi prisilnega 

dela. Tako je v 2. členu Konvencije št. 29 o prisilnem ali obveznem delu opredeljeno, da je 

prisilno ali obvezno delo vsako delo ali storitev, ki zahteva od posameznika opravljanje dela, 

za katero se ta ni prostovoljno odločil, pod pretnjo kakršne koli kazni. To pomeni, da sta za 

prisilno delo potrebna dva elementa, in sicer da gre za delo ali storitev, ki je komu dodeljeno 

pod grožnjo s kaznijo in se izvaja neprostovoljno (Konvencije št. 29 o prisilnem ali obveznem 

delu). Nadzorni organi ILO so oba elementa pojasnili na način, da element grožnje s kaznijo 

pomeni tudi druge oblike, kot so na primer fizične sankcije, finančne, psihološke, lahko pa 

tudi kazni z izgubo pravic ali privilegijev. Obstajajo pa tudi čustvene sankcije, kot so različne 

psihološke grožnje, grožnja s prijavo policiji, v primerih ko je status osebe nezakonit. 

Poznane so tudi finančne sankcije v obliki dolžniške odvisnosti, neizplačevanja plač, grožnja 

z izgubo službe, če oseba odkloni nadurno delo, kot tudi prisiljevanje z odvzemom 

dokumentov in posledičnim ustrahovanjem žrtve. Po mnenju nadzornega odbora ILO element 

prostovoljnosti ni podan, če delavec delo sprejme, ker je bil prevaran ali ogoljufan, oziroma 

če soglasja za delo iz različnih razlogov ne more preklicati (ILO, 2005).  

2.2.3 Vzroki za trgovino z ljudmi 

Temeljni vzroki za to rastočo dejavnost so na eni strani brezposelnost, diskriminacija, 

omejene zakonite migracije in splošno pomanjkanje priložnosti, kar vse vpliva na vse večje 

število ljudi po vsem svetu in ustvarjanje ponudbe žrtev trgovine z ljudmi, ter na drugi strani 

vedno večje povpraševanje po poceni delovni sili, kot tudi širjenje seksualne industrije ter 

novih možnosti, ki jih povzročata globalizacija in tehnologija. Širjenje informacij, ljudi in 

denarja se preprosto prenaša iz ene države v drugo. Organizirane kriminalne mreže in 

posamezni kriminalci so prevzeli nadzor na tem »gospodarskem« področju »ponudbe in 

povpraševanja« za promet in izkoriščanje trgovine z ljudmi ter ustvarjanja dobička (ICMPD, 

2003).  

Kot vzroke za nastanek trgovine z ljudmi v strokovni literaturi najdemo tako imenovane 

»push« dejavnike in »pull« dejavnike, se pravi dejavnike, ki neko osebo potisnejo v položaj, 
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da postane žrtev trgovine z ljudmi, in dejavnike nekega okolja, ki pa žrtev trgovine z ljudmi 

»potegnejo« v to okolje, kjer je v nadaljevanju tudi izkoriščana.  

»Push« dejavniki so: 

- visoka stopnja brezposelnosti, 

- trg dela ni odprt za ženske in spolna diskriminacija, 

- pomanjkanje priložnosti za izboljšanje kakovosti življenja, 

- spolne ali etnične diskriminacije,  

- revščina, 

- preganjanje, nasilje ali zloraba, 

- kršitve človekovih pravic, 

- propad socialne infrastrukture, 

- drugi okoljski pogoji, vključno konflikt in vojne (EUROPOL, 2012). 

 

 

»Pull« dejavniki so: 

- izboljšanje standarda in kakovosti življenja, 

- boljši dostop do visokošolskega izobraževanja, 

- manj diskriminacije in zlorab, 

- uveljavljanje minimalnih standardov in pravic posameznika, 

- boljše zaposlitvene možnosti, 

- povpraševanje po poceni delovni sili, 

- povpraševanje po komercialnih spolnih storitvah, 

- višje plače in boljši delovni pogoji,  

- povpraševanje po delavcih v spolni industriji in višje plače,  

- ustanovljene skupnosti /diaspore migrantov (EUROPOL, 2012). 
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2.2.4 Žrtve trgovine z ljudmi – značilnosti oseb, ki lahko postanejo žrtve 

Za trgovino z ljudmi je značilno, da se izvaja oziroma poteka v različnih oblikah, glede na to 

pa se razlikujejo tudi žrtve. Kot pravi Čurin, so med žrtvami trgovine z ljudmi tako osebe, ki 

so prodane za delo v izkoriščevalskih pogojih na plantažah in v industriji, ko tudi osebe, ki so 

spolno izkoriščane v za to prirejenih nočnih lokalih. Najpogosteje žrtve tovrstnih kaznivih 

dejanj prihajajo iz najrevnejših držav sveta, kot so na primer države z območja Latinske 

Amerike, Afrike in Azije ter držav Jugozahodne in Srednje Evrope. Trgovina z ljudmi se 

običajno začne z obljubo o dobro plačanem delu v tujini. Veliko deklet premamijo obljube o 

delu v manekenstvu in na področju fotomodelov (Čurin, 2006).  

Glavni izziv za tiste, ki se ukvarjajo z bojem proti trgovini z ljudmi, je prepoznati žrtev 

trgovin z ljudmi, težava pa je v tem, da ta poteka v skriti obliki kriminalitete. Večina žrtev 

trgovine z ljudmi se v neki državi nahaja ilegalno, tako da storilci teh dejanj status ilegalnosti 

izrabljajo kot kontrolni mehanizem nad žrtvijo. Takšne žrtve se ponavadi ne zavedajo svojih 

pravic, ki jim kot žrtvi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pripadajo, ne poznajo zakonov 

države, v kateri se nahajajo, kot tudi običajno ne govorijo jezika te države in podobno. 

Omenjeni dejavniki tako pomagajo pri nadzoru žrtve, kot tudi pri prikritosti te oblike 

kriminalitete. Tako domače kot tudi tuje žrtve se običajno zadržujejo v izolaciji brez svobode 

gibanja. Stike z zunanjim svetom nadzorujejo storilci in so pogosto omejeni na krog ljudi, ki 

delajo za te storilce. Tako žrtve postanejo odvisne od storilcev in običajno sebe ne prepoznajo 

kot žrtve trgovine z ljudmi, kar pa je še eden izmed dejavnikov, ki otežuje identifikacijo žrtve.  

Dejstvo je, da žrtev trgovine lahko postane vsakdo, zato so se izoblikovale nekatere 

značilnosti, ki povečujejo možnost, da nekatere prej navedene ranljive skupine ljudi postanejo 

tudi žrtve trgovine z ljudmi. Potencialne žrtve trgovine z ljudmi so tako osebe, stare od 15 do 

30 let, z nižjo izobrazbo in prihajajo s podeželja, živijo v slabih ekonomskih in socialnih 

razmerah, kjer je veliko brezposelnih oseb in marginalnih skupin. Živijo na območju, kjer 

potekajo različni spopadi. Žrtve prihajajo tudi iz družin, v katerih imajo veliko težav, a jih 

niso sposobne uspešno obvladovati. Ranljivejše so tudi osebe, ki v domačem okolju doživljajo 

nasilje in ne dobijo nobene zaščite. Te osebe iščejo priložnosti v tujini, da bi si izboljšale 

življenjske pogoje. Obstajajo pa tudi primeri, ko mlada dekleta in fante prodajo starši ali drugi 
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sorodniki. Žrtve trgovine z ljudmi so lahko tudi ranljivejše skupine, kot so osebe z duševnimi 

težavami in odvisniki (Trgovina z ljudmi – nevarnosti in preprečevanje, Seminar ZRSŠ, 

2010).  

2.2.5 Razlika med trgovino z ljudmi in tihotapstvom ljudi 

Za uspešen boj in s tem povezano prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi je vsekakor treba 

temeljito poznati razlike med dejanjem trgovine z ljudmi in tihotapstvom ljudi. Trgovina z 

ljudmi in tihotapstvo ljudi sta na prvi pogled istovrstno dejanje, vendar temu ni povsem tako. 

Ko policisti obravnavajo osebe brez ustreznih dokumentov (da so ti npr. ponarejeni) ali osebe, 

ki so ilegalno v državi, ali pa osebe, ki se izognejo mejni kontroli, običajno sklepajo, da gre za 

tihotapstvo oziroma za ilegalne pribežnike in ne za žrtve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 

ter da so osebe, ki jim pri tem pomagajo, storilci kaznivega dejanja tihotapstva ljudi in ne 

storilci kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Te domneve v nadaljevanju lahko vodijo 

postopke policije v napačno smer, saj so žrtve trgovine z ljudmi upravičene do drugačnega 

obravnavanja, drugačnega postopka in različnih pomoči nevladnih organizacij. V primeru 

tihotapstva ljudi pa se te osebe na podlagi sporazumov o vračanju oseb, katerih vstop ali 

bivanje je nezakonito, vrne v državo, iz katere so prišli. Prav tako je za storilce tovrstnih 

dejanj ugodneje, če se jih obravnava za kaznivo dejanje nezakonitega prehajanja meje ali 

ozemlja države po 308. členu Kazenskega zakonika (to pomeni tihotapstvo ljudi) kot pa za 

kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 113. členu Kazenskega zakonika, saj je za kaznivo 

dejanje trgovine z ljudmi zagrožena precej višja kazen.  

Razlikovanje med dejanjem trgovine z ljudmi in tihotapstvom ljudi je precej oteženo, saj gre 

lahko v obeh primerih za nezakonito prehajanje državne meje. Zato je poseben izziv za mejne 

policiste, da prepoznajo dejanje trgovine z ljudmi. To pa dodatno otežuje dejstvo, da v času 

kontrole oziroma postopka ob državni meji običajno do izkoriščanja, kot ključnega elementa 

trgovine z ljudmi, še ni prišlo, saj se to običajno izvaja šele na končni destinaciji. Če bi 

policisti v postopkih pri prehajanju državne meje prepoznali značilnosti oziroma kazalnike, ki 

bi kazali na to, da je določena oseba lahko žrtev trgovine z ljudmi, bi to osebo lahko rešili 

pred hudo obliko kršitev človekovih pravic, ki običajno vodi tudi v velike travme.  
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Namen tihotapstva je nezakonito spravljanje ljudi čez mejo in se lahko obravnava kot 

prekršek ali kaznivo dejanje. Namen trgovanja z ljudmi pa je izkoriščanje ljudi za dobiček ali 

druge ugodnosti. Pri tihotapstvu ljudi bi lahko rekli, da gre za napad na suverenost države, 

medtem ko pa gre pri trgovini z ljudmi za grobo kršitev človekovih pravic (ICMPD, 2006). 

Obstaja več dejavnikov, ki razlikujejo trgovino z ljudmi od tihotapstva ljudi: 

- pri trgovini z ljudmi je lahko vstop žrtve v državo tako zakonit kot tudi nezakonit, 

medtem ko je pri tihotapstvu ljudi vstop teh oseb v državo vedno nezakonit; 

- trgovina z ljudmi se lahko izvaja znotraj ene države ali pa tudi prek meja več držav, 

pri tihotapstvu ljudi pa je vedno potreben prestop državne meje; 

- trgovina z ljudmi se izvaja s pomočjo prisile ali prevare, medtem ko je pri tihotapstvu 

ljudi to prostovoljno; 

- v primeru trgovine z ljudmi storilci iščejo primerne žrtve, medtem ko pri tihotapstvu 

ljudi osebe same poiščejo tihotapce, se pravi osebe, ki jim bodo pomagale nezakonito 

prečkati državno mejo;  

- ko žrtve trgovine z ljudmi prispejo na končno destinacijo, se izkoriščanje šele prične, 

medtem ko se usluge tihotapca ponavadi končajo, ko osebe prispejo na želeno 

destinacijo. 

Večina ilegalnih migrantov v postopku tihotapstva ljudi se do neke mere strinja z začetnim 

predlogom poti, vendar se velikokrat na poti ali na cilju okoliščine spremenijo. Iz prvotnega 

tihotapstva se lahko tudi na končni destinaciji zaradi samega nezakonitega statusa bivanja 

tega tujca to spremeni v žrtev trgovine z ljudmi, in sicer za razne namene izvrševanja 

prisilnega dela kot tudi za izvrševanje različnih kaznivih dejanj.   

2.2.6 Pravna opredelitev trgovine z ljudmi v mednarodnih dokumentih 

Od začetka obstoja človeštva je znano podrejanje oziroma nadrejenost tako posameznikov kot 

tudi skupin. Na podrejenost je v veliki meri vplivala možnost samooskrbe s potrebnimi 

sredstvi za preživljanje, običajno revnejših slojev družbe. Prvi predpisi na nacionalni ali 
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mednarodni ravni, ki bi preprečevali podrejanje posameznih družbenih skupin ali 

posameznikov, so nastali šele v zadnjih nekaj stoletjih. Čurin navaja, da se je na tem področju, 

seveda predvsem v zadnjem stoletju, prilagajalo tudi pravo. To je omenjeni družbeni pojav 

oziroma boj proti njemu nekaj časa imenovalo preprečevanje in zatiranje suženjstva, ob koncu 

prejšnjega stoletja pa se je pričelo govoriti o trgovini z ljudmi oziroma belim blagom (Čurin, 

2006).  

Eden od prvih dokumentov, ki se osredotoča na problem »podrejanja« posameznikov, je 

Konvencija o suženjstvu. Omenjeni dokument je ratificirala tudi takratna Kraljevina 

Jugoslavije in je bil objavljen kot Zakon o konvenciji o suženjstvu v Uradnem listu (Uradni 

list KJU-MP, št. 234/1929). RS je navedeno konvencijo sprejela z Aktom o notifikaciji 

nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v 

Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Uradni list RS-MP, št. 9/1992). Poleg omenjene 

konvencije je RS s prej navedenim aktom o notifikaciji prevzela še naslednje konvencije, ki 

jih je podpisala Federativna ljudska republika Jugoslavija. Te so: 

- Konvencija o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščanje 

prostituiranja drugih; Lake Success, New York, 21. 3. 1950, objavljena v Uradnem 

vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 2/51, 

- Konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse, podobne 

suženjstvu; Ženeva, 7. 9. 1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne 

pogodbe, št. 7/58. 

Ključni dokument, na katerega se danes veže opredelitev trgovine z ljudmi, je Palermski 

protokol
2
. Palermski protokol je eden izmed treh protokolov, ki dopolnjujejo Konvencijo o 

boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (UNTOC)
3
. Sprejet je bil leta 2000 in je 

bil prvi mednarodni pravni instrument, ki je v 3. členu definiral pojem trgovine z ljudmi. V 5. 

členu pa je to dejanje tudi kriminaliziral. Tretji člen tako govori, da »trgovina z ljudmi pomeni 

novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja z 

                                                 
2
 Protokol je znan tudi kot TIP protokol ali protokol trgovine z ljudmi. Pogosteje imenovan kot Palermski 

protokol, ki pa je v ožjem pomenu besede napačen, saj so Združeni narodi dejansko sprejeli tri protokole v 

Palermu, Italija (2000). 
3
 Druga dva sta Protokol proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku in Protokol proti nezakoniti 

proizvodnji in prometu strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva. 
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grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo 

pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje 

osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje prostitucije ali 

drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali podobna 

stanja, služabništvo ali odstranitev organov.« 

Tretji člen Palermskega protokola tako določa, da ima dejanje trgovine z ljudmi tri elemente: 

- dejanje (kar je nekdo naredil, to je novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča 

ali sprejemanje oseb zaradi izkoriščanja); 

- sredstva (kako je to storjeno; z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami prisile, 

ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali 

prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo 

osebo) in 

- namen izkoriščanja (zakaj je to naredil – to je z namenom izkoriščanja prostitucije ali 

drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali 

podobna stanja, služabništvo ali odstranitev organov) (UNODC, 2009a). 

Treba pa je razlikovati med tremi sestavnimi elementov trgovine z ljudmi (dejanje, sredstva in 

namen) in tremi stopnjami trgovine z ljudmi, na splošno imenovanimi novačenje, prevoz in 

izkoriščanje.  

Če so bila pri dejanju trgovine z ljudmi uporabljena sredstva, kot so grožnja, uporaba sile ali 

druge oblike prisile, ugrabitev, goljufija, prevara, zloraba pooblastil, ranljivosti, dajanje ali 

prejemanje plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, je 

soglasje ali privolitev žrtve v izkoriščanje za inkriminacijo tega dejanja nepomembno 

(Palermski protokol, 3. člen). 

Novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje otrok zaradi izkoriščanja se 

šteje za trgovino z ljudmi, tudi če ne vključuje prej navedenih sredstev. V Protokolu se beseda 

otrok uporablja za vsako osebo, ki še ni dopolnila osemnajstega leta starosti. 
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Protokol se nanaša na preprečevanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj trgovine z 

ljudmi, kadar gre za tako imenovana mednarodna kazniva dejanja; to  pomeni, da gre za 

čezmejno kriminaliteto in je v proces vključenih več držav, s čimer se ukvarja organizirana 

kriminalna združba (4. člen Protokola). 

Iz samega naslova protokola izhaja, da je namen protokola pregon, zaščita in pomoč žrtvam 

kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, pomoč pri vrnitvi v matično državo kot tudi obveščanje 

širše javnosti o problemu trgovine z ljudmi in tudi o posledicah tega pojava. 

2.2.7 Pravna opredelitev trgovine z ljudmi v nacionalnih dokumentih 

Pojav trgovine z ljudmi kot tak, ki ga določajo mednarodni pravni akti, je bil v slovenski 

zakonodaji prvič inkriminiran z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah 

kazenskega zakonika (KZ-B) – (Uradni list Republike Slovenije, št. 40/2004). Zaradi 

implementacije Palermskega protokola v našo zakonodajo je bilo treba uzakoniti novo 

kaznivo dejanje. Palermski protokol poudarja, da je za uspešen boj proti trgovini z ljudmi 

potreben mednarodni pristop tako v državah izvora kot v državah, prek katerih trgovanje 

poteka, in v državah, ki so cilj. “Trgovanje z ljudmi" za namene protokola pomeni 

rekrutiranje, transport in sprejem oseb, ki vključuje element prisiljevanja, s ciljem 

izkoriščanja oseb, s katerimi se trguje, za namene prostitucije, prisilnega dela, suženjstva, 

pridobivanja človeških organov in podobno. Do takrat veljavni Kazenski zakonik ni vseboval 

posebnega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, delno pa so bili elementi, ki jih opredeljuje 

Palermski protokol, zajeti predvsem v takratnem 185. (zvodništvo – ki je bil z isto novelo tudi 

ustrezno spremenjen), 186. (posredovanje pri prostituciji – katerega črtanje je bilo predlagano 

zaradi združitve obeh inkriminacij v 185. členu), 311. (prepovedan prehod čez državno mejo) 

in 387. členu (spravljanje v suženjsko razmerje) (Vlada Republike Slovenije, 2003).  

Zaradi določb Palermskega protokola in tudi zaradi vse pogostejšega pojavljanja takih 

kaznivih dejanj je bilo treba v Kazenski zakonik vnesti novo kaznivo dejanje trgovine z 

ljudmi. Glede na navedeno je bil predlagan novi 387.a člen, ki je inkriminiral vse oblike 

sodelovanja pri trgovini z ljudmi za namene (prostitucija, suženjstvo, prisilno delo itd.) in jih 

navajajo tudi mednarodni dokumenti (Vlada Republike Slovenije, 2003). Zaradi določb 
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Palermskega protokola je bila predlagana tudi sprememba 185. člena Kazenskega zakonika 

tako, da sta bili združeni inkriminaciji zvodništva iz takrat veljavnega 185. člena ter 

posredovanja pri prostituciji iz veljavnega 186. člena. Posledično je bilo predlagano črtanje 

veljavnega 186. člena Kazenskega zakonika (Vlada Republike Slovenije, 2003). 

Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi (takrat predlagani novi 387.a člen) je v prvem odstavku 

opredeljevalo kot temeljno kaznivo dejanje, in sicer abstraktni dejanski stan tega kaznivega 

dejanja z okoliščinami, ki so izrecno opredeljene v Palermskem protokolu. V drugem 

odstavku je bila predlagana kvalificirana oblika temeljnega kaznivega dejanja, če je le-to 

storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo 

podrejenega ali odvisnega položaja ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni 

oploditvi. Zadnja navedena okoliščina, ki je razlog za strožje kaznovanje po predlaganem 

drugem odstavku novega 387.a člena Kazenskega zakonika, pomeni kršitev 55. člena Ustave 

Republike Slovenije. Navedeni člen določa, da je odločanje o rojstvu otrok svobodno, država 

pa mora zagotavljati možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarjati razmere, ki 

omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo svojih otrok. V tretjem odstavku sta bili v 

skladu s sistematiko dodani še kvalifikatorni okoliščini storitve v okviru organizirane 

hudodelske združbe za izvrševanje takih kaznivih dejanj ali pa pridobitve velike 

premoženjske koristi (Vlada Republike Slovenije, 2003).  

Predlagane spremembe so bile 30. marca 2004 na seji Državnega zbora tudi sprejete, veljati 

pa so začele 5. 5. 2004.  

V novem Kazenskem zakoniku KZ-1 (Uradni list RS, št. 55/2008) je bilo to kaznivo dejanje 

opredeljeno v poglavju kaznivih dejanj zoper človečnost, natančneje v 113. členu. Pravna 

kvalifikacija tega kaznivega dejanja temelji na Palermskem protokolu. Ker je bila v letu 2011 

sprejeta direktiva 2011/36 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti 

njenih žrtev, je bilo to treba prenesti tudi v našo kazensko zakonodajo. Z uveljavitvijo Zakona 

o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika KZ-1B je bila v temeljno obliko 

vključena kaznivost izkoriščanja ljudi za namene izvrševanja kaznivih dejanj, prav tako pa je 

postalo kaznivo novačenje, menjava ali prenašanje nadzora ter pomen privolitve žrtve v 

izkoriščanje. V kvalificirani obliki je bilo na osnovi Direktive 36/2011 dodano, da gre za 
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hujšo obliko kaznivega dejanja, če je bilo to storjeno tudi z  »dajanjem ali prejemanjem plačil 

ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo«. Prav tako pa se je v 

primerjavi s prejšnjimi določili dvignila zagrožena kazen za tovrstna dejanja. Podrobnejša 

primerjava zadnjih dveh določb 113. člena  Kazenskega zakonika je razvidna iz Tabele 2.4.  

Tabela 2.2: Zadnja sprememba 113. člena Kazenskega zakonika 
Objava: Uradni list RS, št. 55/2008 

113. člen 

(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali 

drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 

suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, 

človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, 

prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči 

oziroma z njo kako drugače razpolaga ali pri teh 

ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od 

enega do desetih let.  

  

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno 

proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 

preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega 

ali odvisnega položaja ali z namenom 

prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se 

storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih 

let. 

 

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, 

Objava: Uradni list RS, št. 91/2011 

113. člen 

(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali 

drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 

suženjstva, služabništva, storitve kaznivih 

dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali 

krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, 

prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako 

drugače razpolaga ali tako osebo novači, 

menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh 

ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno 

privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od enega 

do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno 

proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, 

preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega 

ali odvisnega položaja ali z dajanjem ali 

prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže 

soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, 

ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali 

umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom 

od treh do petnajstih let.  

(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, 
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kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka 

tega člena kot član hudodelske združbe za 

izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem 

pridobljena velika premoženjska korist. 

kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka 

tega člena kot član hudodelske združbe za 

izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem 

pridobljena velika premoženjska korist. 

Vir: prirejeno po Uradnem listu RS, št. 55/2008 in 91/2011 

Kot je bilo že opredeljeno na strani 46, ima po Palermskem protokolu kaznivo dejanje 

trgovine z ljudmi tri elemente. Ob razčlenitvi 113. člena Kazenskega zakonika se da v 

temeljni obliki kaznivega dejanja ugotoviti, da po prvem odstavku omenjenega člena storitev 

kaznivega dejanja pomeni že: 

- namen izkoriščanja (zakaj je to naredil – to pomeni z namenom izkoriščanja 

prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva, 

storitve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo, drugo osebo 

kupiti; 

- dejanje (kar nekdo naredi, kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z 

njo kako drugače razpolaga ali tako osebo novači, menjava ali prenaša nadzor nad njo 

ali pri teh ravnanjih posreduje).   

Iz te razčlenitve je razvidno, da pri temeljni obliki kaznivega dejanja element sredstva ni 

potreben. V prvem odstavku je tudi navedeno, da je kaznivo dejanje storjeno »ne glede na 

morebitno privolitev te osebe«. 

Sredstvo (s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega 

položaja ali z dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe) kot 

element storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je naveden v drugem odstavku oziroma 

tako imenovani kvalificirani obliki. Razlika med Palermskim protokolom in Kazenskim 

zakonikom pa je še v besedi »razpolaga«, kar po Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

pomeni imeti možnost uporabljati ali izkoriščati koga.  
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Področje žrtev trgovine z ljudmi je opredeljeno tudi v ZTuj-2, in sicer v delu, ki se nanaša na 

pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje žrtve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Tako 

je v 50. členu omenjenega zakona določeno, da žrtvi trgovine z ljudmi, ki v RS prebiva 

nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje za čas treh 

mesecev, da se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku zaradi kaznivega 

dejanja trgovine z ljudmi. V tem času jo morajo policija in nevladne organizacije seznaniti z 

možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje. V primeru žrtve trgovine z 

ljudmi, ki je mladoletnik brez spremstva, omenjeni organi storijo tudi vse potrebno, da se kar 

najhitreje vzpostavi stik z njeno družino. V nadaljevanju se lahko žrtvi trgovine z ljudmi izda 

dovoljenje za začasno prebivanje, če je žrtev pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem 

postopku in bi bilo njeno pričanje pomembno, kar potrdi pristojni organ kazenskega pregona, 

se pravi tožilstvo. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za predviden čas kazenskega 

postopka, vendar ne manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. Dovoljenje za 

začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka lahko na prošnjo žrtve trgovine z ljudmi 

podaljšuje z veljavnostjo do enega leta. Po izteku tega roka pa se žrtvi kaznivega dejanja 

trgovine z ljudmi izda dovoljenje za začasno prebivanje iz drugačnega razloga (ZTuj-2, 50. 

člen).  

2.2.8 Statistični podatki o trgovini z ljudmi 

O razširjenosti pojava trgovine z ljudmi na svetovni ravni poročajo različne organizacije. 

Urad za drogo in kriminal pri Združenih narodih (v nadaljevanju UNODC) v skupnem 

poročilu s področja trgovine z ljudmi 2012 navaja, da je po ocenah Mednarodne organizacije 

dela (v nadaljevanju ILO) približno 20,9 milijona ljudi žrtev trgovine z ljudmi za namene 

prisilnega dela. Med te žrtve ILO vključuje tako osebe, ki so prisiljene v delo, kot tudi osebe, 

ki so izkoriščane v spolne namene. Ocenjujejo tudi, da znaša prihodek od trgovine z ljudmi 

približno 31,6 milijarde ameriških dolarjev na leto.  

V navedenem poročilu UNDOC ocenjuje, da 59 % žrtev trgovine z ljudmi predstavljajo 

ženske, 17 % dekleta, 14 % moški in 10 % dečki (Slika 2.2).  
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Slika 2.2: Delež žrtev trgovine z ljudmi po spolu v obdobju 2007–2010 

 

Vir: UNODC (2012, p. 10). 

Glede vrste zlorab s področja trgovine z ljudmi so zaznane posamezne razlike glede na regijo 

izkoriščanja (Slika 2.3). Tako je po ocenah UNDOC na območju Evrope in osrednje Azije ter 

Amerike v večini prisotno izkoriščanje v spolne namene, medtem ko je na področju Južne in 

Vzhodne Azije ter Afrike in Srednjega vzhoda pogosteje prisotno izkoriščanje dela.  

Slika 2.3: Delež trgovine z ljudmi glede na vrsto izkoriščanja in območje v obdobju 2007– 

2010 

  
Vir: UNODC (2012, p. 12). 
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Glede na starost žrtve so otroci najpogosteje žrtve trgovine z ljudmi na področju Afrike in 

Srednjega vzhoda. Je pa zaskrbljujoč podatek, da znaša na področju Evrope delež otrok, ki so 

žrtve trgovine z ljudmi, kar 16 % vseh žrtev trgovine z ljudmi (Slika 2.4).  

Slika 2.4: Delež odkritih otrok žrtev trgovine z ljudmi glede na regijo v obdobju 2007–2010 

 

Vir: UNODC (2012, p. 27). 

Poročilo tudi izkazuje, da je velika večina žrtev trgovine z ljudmi prehajala mejo, le manjši 

delež pa jih je prihajal iz domačega okolja, kot je razvidno s Slike 2.5. 
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Slika 2.5: Delež domačih žrtev v primerjavi z osebami, ki so prečkale mejo v obdobju 2007–

2010 

 

Vir: UNODC (2012, p. 51). 

Na področju trgovine z ljudmi v obliki prisilnega dela je ILO izvedla posebno raziskavo z 

naslovom »ILO Global Estimate of Forced Labour«, objavljeno leta 2012. ILO ocenjuje, da je 

na svetu okoli 20,9 milijona ljudi, žrtev prisilnega dela, ki so ujeti na delovnih mestih, bili v 

delo prisiljeni ali zavedeni in ga ne morejo zapustiti. Ta ocena zajema celotno področje 

trgovine z ljudmi glede prisilnega dela in spolnega izkoriščanja, ali kar nekateri imenujejo 

"sodobno suženjstvo". Podatki zajemajo referenčno obdobje 2002–2011. 

ILO prisilno delo razvršča v tri glavne kategorije ali oblike: prisilno delo, ki ga je naložila 

država, prisilno delo v zasebnem gospodarstvu in kot tretje prisilno delo kot spolno 

izkoriščanje. Porazdelitev skupnega števila žrtev glede na glavne kategorije oblik prisilnega 

dela je prikazano na Sliki 2.6. 

Od skupnega števila 20,9 milijona prisilnih delavcev se 18,7 milijona (90 %) ljudi izkorišča v 

zasebnem gospodarstvu pri posameznikih ali podjetjih. Od tega je 4,5 milijona (22 % vseh) 

žrtve prisilnega spolnega izkoriščanja in 14,2 milijona (68 %) žrtev prisilnega izkoriščanja 
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delovne sile v gospodarskih dejavnostih, kot so kmetijstvo, gradbeništvo, gospodinjska dela in 

proizvodnja. Preostalih 2,2 milijona (10 %) oseb je na prisilnem delu, ki jim ga je naložila 

država, gre torej za dela, ki jih izvajajo prisilno v zaporih ali jih posamezniki prisilno izvajajo 

v obliki prisilnih dejavnosti redne vojske posamezne države ali uporniške vojske (ILO, 2012).   

Slika 2.6: Ocena števila žrtev trgovine z ljudmi glede na obliko prisilnega dela 

 
Vir: ILO (2012, p. 14).  

Glede na spol so ženske pogosteje žrtve trgovine z ljudmi. Moški so pogosteje žrtve le v 

kategoriji izkoriščanje delovne sile v zasebnem gospodarstvu (Slika 2.7).  

Slika 2.7: Skupna ocena števila žrtev trgovine z ljudmi glede na spol žrtve prisilnega dela 

 
Vir: ILO (2012, p. 14).  
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Zaskrbljujoč pa je podatek, da je kar 21 % žrtev trgovine z ljudmi, ki so izkoriščani v spolne 

namene, mladoletnih. Pri prisilnem delu, ki jim ga nalaga država, pa je ena tretjina 

mladoletnih žrtev (Slika 2.8).    

Slika 2.8: Skupna ocena števila žrtev trgovine z ljudmi glede na starost žrtve prisilnega dela 

 
Vir: ILO (2012, p. 15).  

Glede na regijo, kjer se izkoriščanje dogaja, pa je to najpogosteje prisotno na območju Azije 

in Pacifika, sledi Afrika, medtem ko so ostale regije glede števila žrtev trgovine z ljudmi 

približno enako zastopane (Slika 2.9). 

Slika 2.9: Skupna ocena števila žrtev trgovine z ljudmi prisilnega dela glede na regijo 

 
Vir: ILO (2012, p. 16). 
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V dokumentu ILO Global Estimate of Forced Labour je prikazana tudi ocena prisilnega dela 

glede na izvor žrtve. Pri tem so bile žrtve razdeljene v tri kategorije migracij. Čezmejne 

migracije, kjer so žrtve zapustile svojo izvorno državo, prisilno delo pa se je izvajajo v drugi 

državi. Naslednja kategorija je označena kot notranje migracije, notranje selitve, kjer so osebe 

zapustile svoje osnovno prebivališče in nato postale žrtve prisilnega dela v drugem kraju iste 

države. Kot tretja kategorija pa so osebe, ki so prisiljene v delo v kraju svojega prebivališča, 

se pravi v kraju, kjer žrtev običajno prebiva. Ocene kažejo, da velika večina oseb oziroma 

okoli 75 % le-teh, ki so izkoriščane v spolne namene, prihaja iz drugih držav (Slika 2.10). 

Slika 2.10: Skupna ocena števila žrtev trgovine z ljudmi glede vrsto prisilnega dela in 

preseljevanje žrtev prisilnega dela 

 
Vir: ILO (2012, p. 16). 

Evropska komisija je izvedla raziskavo o razširjenosti pojava trgovine z ljudmi v 27 državah 

članicah, Hrvaški in članicah EFTE (Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija, Švica in Turčija). 

Raziskava vsebuje podatke za leta 2008, 2009 in 2010 (European Commission, Eurostat 

2013). Glavni delež podatkov v raziskavi izhaja iz policijskih virov. So pa bili uporabljeni 

tudi podatki nevladnih organizacij, migracijskih uradov in ostalih virov. Žrtve, ki so jih 

uradno identificirali organi pregona, se štejejo za identificirane žrtve, medtem ko pa se žrtve, 

ki izpolnjujejo pogoje za definicijo trgovine z ljudmi, vendar jih organi pregona niso uradno 

identificirali, štejejo za domnevne žrtve trgovine z ljudmi (European Commission, Eurostat 

2013). 
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Države članice so poročale, da so v letu 2010 identificirale 9528 žrtev oziroma domnevnih 

žrtev trgovine z ljudmi. Podatki kažejo, da se je delež žrtev v letih 2008 in 2009 povečal za 18 

% (Slika 2.14).  

Otroci predstavljajo najbolj ranljivo skupino žrtev trgovine z ljudmi. Delež otrok kot žrtev 

trgovine z ljudmi je v vseh treh letih znašal blizu 15 % (Slika 2.11).  

Slika 2.11 Delež žrtev trgovine z ljudmi glede na starostno skupino 

  

Vir: European Commission (2013, p. 32).  

Velika večina vseh žrtev trgovine z ljudmi so ženske, saj predstavljajo skoraj 80 %, delež 

moških pa predstavlja 20 %. Ti deleži se skozi obdobje vseh treh let niso bistveno spremenili 

(Slika 2.12). 

 

 

 



45 

 

Slika 2.12: Odkrite in domnevne žrtve trgovine z ljudmi glede na spol 

 

Vir: European Commission, Eurostat (2013, p. 33). 

V obdobju treh leto so bile najpogostejšo žrtve trgovine z ljudmi ženske, ki predstavljajo kar 

68 % vse žrtev, sledijo moški z deležem v povprečju 17 %, deklice z deležem 12 % in dečki s 

3 % (Slika 2.13). Slika prikazuje, da je kar 15 % oziroma vsaka sedma žrtev trgovine z ljudmi 

mladoletna.  

Slika 2.13: Odkrite in domnevne žrtve trgovine z ljudmi glede na starostno obdobje 

 

Vir: European Commission, Eurostat (2013, p. 33). 
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Glede na vrsto izkoriščanja so države članice poročale, da je bilo približno 60 % žrtev 

izkoriščanih v spolne namene, 25 % za prisilno delo in približno 15 % za druge oblike 

izkoriščanja. 

Slika 2.14: Delež žrtev glede na vrsto izkoriščanja v obdobju 2008–2010 

 

Vir: European Commission, Eurostat (2013, p. 41). 

Slika 2.15 prikazuje skupno število identificiranih in število domnevnih žrtev trgovine z 

ljudmi, zabeleženih na policiji, v nevladnih organizacijah in iz ostalih virov v posamezni 

državi. Ker se število identificiranih in število domnevnih žrtev med državami članicami 

precej razlikuje, kar je zaradi različne velikosti in števila prebivalstva v državah kot tudi 

zaradi različnega socialno-ekonomskega položaja in lokacij tudi razumljivo, spodnja slika 

prikazuje skupno število žrtev, izračunanih na 100.000 prebivalcev. Države članice, ki so v 

treh referenčnih obdobjih  poročale o največjem številu identificiranih in domnevno žrtev na 

100.000 prebivalcev, so Ciper, Romunija, Nizozemska, Bolgarija in Estonija. S številom manj 

kot 0,2 žrtve na 100.000 prebivalcev pa Madžarska, Malta in Portugalska. Slovenski organi so 

poročali o 1,5 identificiranih in domnevnih žrtev trgovine z ljudmi na 100.000 prebivalcev, 

kar je več kot na primer Francija, Luksemburg, Finska, Češka, Grčija, Nemčija, Latvija, 

Avstrija, Danska, Slovaška, Malta, Velika Britanija, Litva, Poljska, Portugalska in Madžarska 

ter manj kot Ciper, Nizozemska, Romunija, Estonija, Bolgarija, Italija, Španija, Irska in 

Belgija.  
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Slika 2.15: Število odkritih žrtev trgovine z ljudmi in domnevnih žrtev, zabeleženih na 

policiji, v nevladnih organizacijah in iz ostalih virov na 100.000 prebivalcev 

 Vir: European Commission, Eurostat (2013, p. 31). 

Podatki, navedeni na Sliki 2.15 za območje RS, se v primerjavi s podatki, navedenimi v 

Tabeli 2.2, razlikujejo, ker podatki s Slike 2.15 vključujejo tudi število domnevnih žrtev, o 

katerih so poročale nevladne organizacije, medtem ko pa so v Tabeli 2.2 navedeni podatki o 

številu oseb, ki so nastopale kot žrtve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, njihovi storilci pa 

so bili kazensko ovadeni. To pomeni, da gre v danem primeru samo za identificirane žrtve 

kaznivega dejanja, niso pa zajeti podatki o domnevnih žrtvah. Iz Tabele 2.2 je tako razvidno, 

da je slovenska policija v letu 2012 zaznala sume storitve kaznivih dejanj, povezanih s 

trgovino z ljudmi v 10 primerih, leto poprej pa v 20 primerih. 
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Tabela 2.3: Število žrtev kaznivih dejanj s področja trgovine z ljudmi  

Kazniva dejanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi 2008 2009 2010 2011 2012 

Zloraba prostitucije 

 

5 27 

 

11 15 6 

Spravljanje v suženjsko razmerje 

Trgovin 

 

3 0 0 1 0 

Trgovina z ljudmi 9 1 3 4 4 

Skupaj 17 28 14 20 10 

Vir: prirejeno po letnih poročilih o delu policije za leta 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 

Zaradi prej navedenih kaznivih dejanj je slovenska policija v letu 2012 kazensko ovadila 25 

oseb, leto prej pa 44 oseb (Tabela 2.3). Kot kažejo prej navedeni podatki, gre za precejšen 

upad v primerjavi z letom poprej, kar pa je možno pripisati načinu kriminalističnega 

preiskovanja tovrstnih kaznivih dejanj, ki običajno zahtevajo dalj časa trajajoče zbiranje 

obvestil in s tem povezan zaključek posamezne policijske akcije v naslednjem koledarskem 

letu.  

Tabela 2.4: Število ovadenih osumljencev za kazniva dejanja s področja trgovine z ljudmi 

Kazniva dejanja zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi 2008 2009 2010 2011 2012 

Zloraba prostitucije 

 

7 32 

5 

16 26 13 

Spravljanje v suženjsko razmerje 

Trgovin 

 

5 0 0 2 0 

Trgovina z ljudmi 9 1 5 16 12 

Skupaj 21 33 21 44 25 

Vir: prirejeno po letnih poročilih o delu policije za leta 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012 

Vrhovno državno tožilstvo pa je v svojem poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2011 

zapisalo, da kot zanimivost vendarle velja omeniti, da so bile ovadbe podane le na območju 

štirih okrožnih državnih tožilstev, čeprav je moč glede na naravo kaznivega dejanja 

utemeljeno pričakovati, da se tovrstna kazniva dejanja dogajajo na ozemlju celotne države 

(Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, 2012, str. 63). 
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3 PREPOZNAVA KAZALNIKOV ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI 

TER SODBE NA RAVNI RS IN EU  

3.1 Kazalniki prepoznave žrtev trgovine z ljudmi in njihovih storilcev 

Prepoznava pojava trgovine z ljudmi ni preprost proces. Storilci delujejo na način, ki jim 

zagotavlja, da so njihove aktivnosti težko opazne. Prav tako identifikacijo žrtve onemogoča 

dejstvo, da niso vsi primeri trgovine z ljudmi vodeni na enak način. Kazalniki trgovine z 

ljudmi se od primera do primera lahko razlikujejo. Pomembno se je zavedati, da so v 

nadaljevanju navedeni samo kazalniki, ki pa sami po sebi ne dokazujejo, da je dejansko do 

trgovanja z ljudmi tudi prišlo. Zaznavanje teh mora biti izhodišče za nadaljnjo preiskavo 

trgovine z ljudmi (UNODC, 2009b).  

Prepoznavanje trgovine z ljudmi je lahko dolgotrajen proces. V posameznih primerih lahko 

nekateri kazalniki neposredno kažejo na to, da je do trgovine z ljudmi dejansko prišlo, 

medtem ko v večjem številu primerov prihaja do tega, da samo eden ali dva kazalnika kažeta 

na to, da je v ozadju morda pojav trgovine z ljudmi. Pogosto se dogaja, da je v začeti fazi zelo 

malo konkretnih in jasnih znakov trgovine z ljudmi. Pogosto je malo več kot zgolj občutek, da 

je bil zaznan pojav trgovine z ljudmi. Primer trgovine z ljudmi se zlahka zamenja z drugimi 

oblikami kriminalitete, kot so tihotapljenje migrantov, spolni ali temu podobni napadi in še 

nekatere druge oblike kriminalitete. Učinek travme na žrtev trgovine z ljudmi je lahko takšen, 

da ne razkriva položaja žrtve tudi po nekaj tednih ali celo mesecih (UNODC, 2009b).   

Organi pregona lahko pridejo v stik z žrtvami trgovine z ljudmi na več načinov. Eden od teh 

je, da žrtev ali drugi ljudje (stranke ali nevladne organizacije) neposredno policijski patrulji 

ali policijski postaji naznanijo oziroma prijavijo takšno situacijo. V nekaterih primerih žrtve 

trgovine z ljudmi, ki so izkoriščane v spolne namene, rešijo njihove stranke. Na primer: moški 

plača za spolne storitve, sama žrtev pa mu naznani, da je žrtev trgovine z ljudmi. Stranka 

lahko žrtev odpelje na policijsko postajo ali drugo organizacijo ali pa sama odide tja in zadevo 
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prijavi. Tudi ostali prebivalci, ki sicer niso stranke, lahko prijavijo ali pripeljejo žrtev na 

policijo ali k drugim organizacijam (UNODC, 2009b). 

Tudi rutinsko izvajanje nalog, na primer obravnavanje primerov, ki niso neposredno povezani 

s problemom trgovine z ljudmi – kot so vlomi, prometne nesreče in kršitve javnega reda –, 

daje možnost, da se prepozna žrtve trgovine z ljudmi. Do teh primerov lahko policisti pridejo: 

- pri izvajanju rutinskih nalog pri prečkanju državne meje in izvajanju nalog na 

kontrolnih točkah; 

- v primeru, ko žrtev trgovine z ljudmi nastopa kot možna priča; 

- v primeru kontrole v cestnem prometu ali pri izvajanju identifikacijskih postopkov;  

- pri izvajanju rutinske kontrole, kjer se zadržujejo možne žrtve trgovine z ljudmi, kot 

so bordeli, tovarne ali kmetijska polja; 

- pri rutinskih pregledih oglasov v medijih ali na internetu; 

- pri izvajanju v skupnost usmerjenega policijskega dela (UNODC, 2009b) … 

Pri prepoznavi žrtve trgovine z ljudmi igra pomembno vlogo predvsem proaktivna dejavnost, 

ki temelji na obveščevalnih podatkih, ti pa običajno vodijo k uspešnemu razkritju in 

prepoznavanju žrtve trgovine z ljudmi. Taki primeri so: 

- ciljno usmerjene policijske akcije v sumljivih prostorih in na lokacijah, kot so bordeli, 

tovarne, rudniki in območja, kjer se izvaja kmetijske dejavnosti; 

- izvajanje nalog skupaj z drugimi agencijami, kot so inšpektorati za delo, zdravje in 

varnost pri delu, s ciljem proaktivne dejavnosti glede ugotavljanja razmer v delovnem 

okolju; 

- prepoznavanje uporabljenih poti in načrtovanih aktivnosti, ki se nanašajo na 

prevažanje žrtev in drugih sumljivih povezav prevoza; 

- nadzor in druge proaktivne preiskovalne tehnike; 

- načrtovanje ustreznih mejnih aktivnosti (UNODC, 2009b).  
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Pri prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi pa obstajajo tudi splošni kazalniki, ki kažejo na to, 

da je določena oseba morda žrtev trgovine z ljudmi. Ti kazalniki predstavljajo posamezne 

značilnosti, katerih prepoznava lahko prispeva k večji verjetnosti, da je določena oseba žrtev 

trgovine z ljudmi. Ob tem pa je treba poudariti, da so ti kazalniki splošne narave in se ne 

pojavijo v vsakem procesu trgovine z ljudmi (starost, spol, država izvora, posest dokumentov, 

zadnja lokacija delovanja, način transporta in posamezni znaki zlorabe) (UNODC, 2009b).  

V priročniku Anti-human trafficking manual for criminal justice practitioners Module 2: 

Indicators of trafficking in persons je navedenih več kazalnikov, ki kažejo na določeno vrsto 

trgovine z ljudmi, in sicer od spolnega izkoriščanja, služabništva in izkoriščanja dela glede na 

dejavnost izvajanja del pa vse do izvajanja kaznivih dejanj, katerih protipravno korist 

poberejo storilci. Ob tem pa je treba upoštevati, da kazalniki niso dokaz, da je določena oseba 

žrtev kaznivega dejana trgovine z ljudmi, ampak so točke, ki nakazujejo na to, da je treba 

začeti s preiskavo.  

Poleg kazalnikov, ki so navedeni v prej omenjenem priročniku, pa je Mednarodna 

organizacija dela v sodelovanju z Evropsko komisijo septembra 2009 pripravila brošuro z 

naslovom »Operational indicators of trafficking in human beings«. Brošura je bila 

pripravljena v sodelovanju s strokovnjaki policijske stroke, vladnih služb, akademskih in 

raziskovalnih ustanov iz 27 držav članic EU. Strokovnjaki iz 27 držav so vse kazalnike 

razdelili v štiri sklope operativnih kazalnikov, in sicer za odrasle in za otroke – žrtve trgovine 

z ljudmi ločeno za izkoriščanje dela ter spolno izkoriščanje. Vsak sklop kazalnikov ima 

določene naslednje dimenzije iz definicije trgovine z ljudmi (ILO, 2009): 

- zavajajoče novačenje (ali prevara med novačenjem, prenos in prevoz): 10 kazalnikov, 

- prisilno novačenje (ali uporaba prisile med novačenjem, premestitev in prevoz): 10 

kazalnikov, 

- novačenje z zlorabo ranljivosti: 16 kazalnikov, 

- izkoriščevalski delovni pogoji: 9 kazalnikov, 

- prisila v ciljni državi: 15 kazalnikov, 

- zloraba ranljivosti v ciljni državi: 7 kazalnikov (ILO, 2009).  
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V vsakem nizu je posamezen kazalnik opredeljen kot močan, srednji ali slab glede verjetnosti, 

da je določena oseba žrtev trgovine z ljudmi. Vendar je lahko en kazalnik močna za otroke in 

hkrati srednje jakosti za odrasle ali pa močan glede spolnega izkoriščanja in šibak glede 

izkoriščanja delovne sile. Opredelitev iz vseh 67 kazalnikov je predstavljena v posebnem 

dokumentu (ILO, 2009). 

Pri preprečevanju in odkrivanju trgovine z ljudmi ima, kot je bilo že nekajkrat omenjeno, 

pomembno vlogo dejavnost policistov pri varovanju državne meje. Ob tem pa se mejni 

policisti srečujejo s posebnim izzivom, saj storilci trgovine z ljudmi novačijo moške in ženske 

vseh starosti, otroke, odrasle in starejše iz različnih socialnih okolij in različnih stopenj 

izobrazbe. Različnost oblik izkoriščanja otežuje uporabo profiliranja ob kontroli žrtev na sami 

državni meji. Bolje je uporabiti znane kazalnike trgovine z ljudmi v kombinaciji s 

proaktivnim opazovanjem in spraševanjem. To velja za bolj učinkovito obravnavanje in 

identifikacijo potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Vprašanja v razgovoru s potencialno žrtvijo 

bi morala biti osredotočena na navzkrižno preverjanje usklajenosti in verodostojnosti izjav 

glede na trenutno situacijo. S tem lahko organi pregona pridejo do določenega zaporedja 

ugotovitev, ki na koncu lahko privedejo do nadaljnje preiskave in pregona. Mejni policisti bi 

morali uporabiti te tehnike spraševanja, kajti s tem bi lažje prepoznali situacijo, v kateri gre za 

sum trgovine z ljudmi. Ob tem pa se mejni policisti srečajo s specifičnimi težavami, in sicer 

nasprotujočimi si prioritetami, kot je na primer čas, ki ga imajo policisti na razpolago za 

mejno kontrolo, kajti vse večje so težnje po čim bolj pretočnem prometu potnikov pri mejni 

kontroli. Naslednja težava je ločevanje nezakonitih priseljencev v primerjavi identifikacije 

potencialne žrtve trgovine z ljudmi. Kot glavna ovira pri prepoznavanju žrtve trgovine z 

ljudmi v okviru izvajanja nalog na državni meji pa je velika verjetnost, da do izkoriščanja 

žrtve verjetno še ni prišlo, tako da na žrtvi še niso vidni znaki nasilja, mehanizmov kontrole 

ali namena izkoriščanja (ICMPD, 2006).  

Kljub temu pa obstaja nekaj kazalnikov, ki jih lahko prepoznajo mejni policisti:  

- pomanjkljive in neverodostojne informacije, ki jih posredujejo osebe v postopku 

razgovora, in primerjava z ostalimi opažanji, ki jih zazna policist;  
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- ugotovitev namena potovanja v primerjavi z ostalimi znaki, kot so na primer prtljaga, 

denar, fizična kondicija in drugi očitni znaki;  

- količina in vsebina prtljage se ujemata z izjavo osebe o nameravam potovanju;  

- najdeni posamezni predmeti med prtljago;  

- v primeru potovanja večjega števila oseb v enem vozilu se ugotovi, da gre za različna 

državljanstva; 

- voznik odgovarja na zastavljena vprašanja drugim potnikom oziroma osebam; 

- isto vozilo se večkrat uporablja za prevoz različnih ljudi; 

- isti potni list uporabljajo večkrat različne osebe; 

- opazovanje skupine – opazi se skupne značilnosti potnikov, kot so na primer fizične 

značilnosti, starost, spol in podobno; 

- potniki, ki potujejo skupaj, se med seboj ne poznajo; 

- obnašanje in govorica telesa kažeta na napetost, nelagodje (ICMPD, 2006). 

Ob zaznavi katerega izmed zgornjih kazalnikov in neusklajenosti izjav oseb mora mejni 

policist, ki izvaja naloge v tako imenovani prvi vrsti, zagotoviti kontrolo take osebe v drugi 

vrsti in to ločeno od ostalih oseb. »Kontrola v drugi vrsti« pomeni nadaljnjo kontrolo, ki se 

lahko izvede na posebni lokaciji, stran od lokacije, kjer se kontrolira vse osebe; »kontrola v 

prvi vrsti« pa pomeni lokacijo, kjer se kontrolira vse osebe. V literaturi obstaja več smernic, 

kako je najprimerneje voditi razgovor s potencialno žrtvijo trgovine z ljudmi. Tako je na 

primer v priročniku Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers 

navedeno, da morajo biti policisti na mejnih prehodih posebej pozorni, da vodijo pogovor s 

tako osebo v okolju oziroma prostoru, ki osebi omogoča zadostno zasebnost, razgovor je treba 

voditi v smeri pomiritve in sprostitve, v pripravi na pogovor si je treba zastaviti cilj in 

vprašanja postavljati na ta način, da se pridobi čim več pomembnih informacij, ki bodo 

pomagale ugotoviti, ali je oseba domnevna žrtev trgovine z ljudmi. Ključnega pomena je 

postavljanje razumljivih vprašanj, tako da oseba, kateri se vprašanja postavlja, razume, kaj je 

izpraševalec z vprašanjem želel izvedeti. Pomembno je tudi, da se osebi, s katero se pogovor 

opravlja, pusti, da govori, vendar v takem obsegu, da oseba, ki vodi pogovor, tega še vedno 

nadzoruje in tako poteka v pravi smeri. Ključnega pomena je tudi, da je tisti, ki vodi pogovor, 

dober poslušalec. Osredotočen mora biti na povedano in seveda na to, kako je bilo kaj 

povedano. Med pogovorom naj ne bi bil osredotočen na naslednje vprašanje in ne sme 

istočasno analizirati povedanega, preden oseba ne zaključi z odgovorom na vprašanje. Moral 
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pa bi tudi predvideti odgovor na zastavljeno vprašanje. Vsekakor je pomembna tudi govorica 

telesa, pri kateri je potrebno paziti, da je pomirjujoča, s čimer se gradi zaupanje med 

sogovornikoma. Govorica telesa pa mora biti primerna tudi posameznikovi situaciji. 

Pomembno je tudi, da oseba, ki vodi pogovor, danemu odgovoru ne oporeka oziroma da ga ne 

negira. To je le nekaj smernic, ki naj bi jih mejni policisti upoštevali pri vodenju pogovora s 

potencialnimi žrtvami (ICMPD, 2006).  

3.2 Sodbe s področja trgovine z ljudmi 

Za obravnavo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi na prvi stopnji je pristojno okrožno 

sodišče, ker gre za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen zapora nad tri leta. O 

morebitni pritožbi na odločbo okrožnega sodišča pa odloča vrhovno sodišče.  

Pregon najzahtevnejših kaznivih dejanj, ki terja posebno organiziranost in usposobljenost 

državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, obravnava Specializirano državno tožilstvo 

Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SDT). Med ta kazniva dejanja spadajo tudi: 

spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi in kazniva dejanja, za katera se lahko 

izreče kazen desetih let zapora ali hujšo kazen, če je bilo dejanje izvršeno v hudodelski 

združbi (Zakon o državnem tožilstvu).  

V slovenskem pravnem sistemu sodna praksa predstavlja sekundarni pravni vir in kot taka 

omogoča enotno uporabo uradnih pravnih virov. Absolutno zavezujoči so le pravni viri, ki jih 

sprejme slovenski ali evropski zakonodajalec. Primarni vir tako predstavljajo ustava, zakoni, 

ratificirane mednarodne pogodbe in evropska zakonodaja. Ti viri označujejo okvir prava na 

abstraktni ravni. Sodišča te primarne pravne vire uporabljajo na konkretnih primerih.  

V slovenskem pravnem sistemu sodišča pri svojem odločanju niso vezana na odločbe višjih 

sodišč. Zakon o sodiščih določa, da so zavezujoča samo načelna pravna mnenja vrhovnega 

sodišča (Sodstvo Republike Slovenije).  
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V našem pravosodnem sistemu tako sodna praksa služi kot posvetovalno orodje (Sodstvo 

Republike Slovenije). 

Tehtni in prepričljivi argumenti, ki jih sodišče uporabi pri svojem odločanju, so lahko povsem 

uporabni v podobnih primerih. Namen baz sodne prakse (in sodne prakse same kot take) je 

seznanitev s primeri, ki pravno analitično razrešujejo postopkovna ali vsebinska vprašanja, pri 

njihovi uporabi ali nadgradnji argumentacije. To pomeni, da primeri iz sodne prakse vežejo 

sodišča v odločanju v podobnih primerih, vendar ne uradno, temveč zgolj z močjo 

uporabljene argumentacije (Sodstvo Republike Slovenije).  

3.2.1 Sodbe Vrhovnega sodišča RS  

S področja boja proti trgovini z ljudmi sta v Republiki Sloveniji pomembni predvsem dve 

sodbi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Prva je sodba I Ips 2897/2009-105. Okrožno 

sodišče v Novi Gorici je namreč storilce spoznalo za krive dveh kaznivih dejanj, in sicer 

zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi. Višje sodišče je sodbo potrdilo. Zoper to 

pravnomočno sodbo so zagovorniki obsojenca vložili zahtevo za varstvo zakonitosti. V 

zahtevi za varstvo zakonitosti so zagovorniki očitali, da so večino ravnanj, očitanih obsojencu, 

izzvali kriminalistični sodelavci. Kot bistvo vložene zahteve za varstvo zakonitosti je trditev, 

da obsojencu očitani ravnanji ne izpolnjujeta zakonskih znakov dejanja trgovine z ljudmi po 

113. členu Kazenskega zakonika in zlorabe prostitucije po 175. členu, ker da iz opisa kaznivih 

dejanj ne izhaja zakonski znak »izkoriščanja prostitucije«. V zahtevi za varstvo zakonitosti je 

še navedeno, da iz opisanih kaznivih dejanj ne izhaja, kolikšen delež od dejavnosti prostitucije 

naj bi prejel obsojenec oziroma da bi moral biti natančno opredeljen znesek, ki ga je 

obsojenec prejel od prostitucije. Tako pritožnik oziroma obsojeni meni, da bi za izkoriščanje 

prostitucije šlo v primeru, če bi dekletu ostalo veliko manj kot 50 % zaslužka. Prav tako je 

obsojeni gradil svojo nedolžnost na tem, da so dekleta prišla v Republiko Slovenjo 

prostovoljno, da so imela urejene dokumente in status, bila zavarovana in tudi s svojim 

statusom zadovoljna. Obsojeni je v pritožbi tudi zatrjeval, da ni dokazov, da so se dekleta 

ukvarjala s prostitucijo pod njegovim patronatom. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 

zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo z obrazložitvijo v deseti točki: 
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»Zatrjevana kršitev kazenskega zakona ni podana. Iz izreka sodbe sodišča prve 

stopnje izhajajo vsi zakonski znaki obsojencu očitanih kaznivih dejanj, tudi zakonski 

znak izkoriščanja prostitucije. Kazenskopravna očitka obsojencu pod točko I. In II. 

izreka sodbe sodišča prve stopnje sta, da sta M. K. in M. V. zaradi izkoriščanja 

prostitucije prevzela in nastanila druge osebe oziroma zaradi izkoriščanja sodelovala 

pri prostituciji več oseb, katere je M. V. tudi pripeljal, M. K. pa je po predhodnem 

dogovoru in razdelitvi vlog M. V. v upravljanje odstopil svojo že utečeno dejavnost 

nočnega kluba, kjer so se prostituirala dekleta, ki so od zneska, plačanega za spolne 

odnose, dobila le 40 % (ostalih 60 % sta zadržala obsojenca) ter stanovanjsko hišo, v 

kateri so dekleta prebivala, poleg tega pa je obsojeni M. K. soobsojencu dajal 

navodila, kakšna dekleta naj pridobi in kako naj jim uredi dokumente za prihod v 

Slovenijo. Ob tem je M. V. redno obveščal M. K. o dejavnosti v lokalu, o številu 

prostitutk, o njihovih odhodih in prihodih ter o zaslužku od prostitucije, katerega del 

mu je redno pošiljal v Brazilijo, M. K. pa mu je redno dajal navodila in nasvete« 

(Sodba I Ips 2897/2009-105).  

V enajsti točki sodbe Vrhovnega sodišča je tudi navedeno, da je sodišče prve stopnje v izreku 

sodbe pravilno ugotovilo in tudi ustrezno ter obširno obrazložilo znake izkoriščanja na strani 

18 in 19 in tudi utemeljeno zaključilo, da poleg tega, da so dekleta, ki so sicer prihajala iz 

ekonomsko šibkih držav, prejemala le 40 % zaslužka in niso imela nikakršne besede pri 

dogovarjanju za tovrstno dejavno, ob tem so morala biti ves čas na razpolago za spolne 

odnose z moškimi, na izbiro katerih niso imela vpliva. Prav tako Vrhovno sodišče v 

obrazložitvi sodbe navaja, da celota dejanj, ki so jih storili obsojeni in jih je pravilno 

ugotovilo tako prvostopenjsko kot tudi drugostopenjsko sodišče, ne predstavlja le izkoriščanja 

v ekonomskem smislu, ampak nasprotuje tudi osebnemu dostojanstvu človeka (Sodba I Ips 

2897/2009-105). 

Glavni razlog za izpodbijanje te sodbe je v pravno nedoločnem pojmu »izkoriščanje«, saj je 

pojem izkoriščanje kot zakonski znak kaznivega dejanja zlorabe prostitucije dejansko pravno 

nejasen in je njegovo izoblikovanje prepuščeno sodni praksi. To je ugotovilo tudi Vrhovno 

sodišče v svoji sodbi št. I Kp, 1596/2006, ko je zapisalo: »Očiten je namreč namen 

zakonodajalca, da ob združitvi bivših 185. in 186. člena KZ-a v nov 185. člen KZ-b prepusti 

sodni praksi, da izoblikuje stališče o "izkoriščenju" kot elementu kaznivega dejanja po členu 
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185 KZ-b« (sodba Vrhovnega sodišča št. I Kp, 1596/2006). S tem razlogom se odvetnik 

obsojenih tudi sklicuje, da ni šlo za izkoriščanje, saj je dekletom od izvajanja prostitucije 

ostajalo več kot 50 % zneska, ki so ga plačale stranke za spolne storitve. To kaže na očitno 

željo odvetnika prepričati sodišče, da ne gre za izkoriščanje, če je osebam ostalo več kot 50 % 

zaslužka. Odvetnik očitno sodbo izpodbija po logiki »gospodarskih pravil«, da tudi delavci za 

svoje delo prejemajo plačo, ki ne more ustrezati celotni ustvarjeni vrednosti, saj sicer 

delodajalci ne bi imeli zaslužka, dobička in interesa za opravljanje dejavnosti.  

Druga sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na temo trgovine z ljudmi pa je sodba 

št. I Ips, 20915/2010-792. Iz navedene sodbe izhaja, da je Okrožno sodišče v Kopru obtožene 

spoznalo za krive kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 

pa jih je oprostilo. V pritožbenem postopku je Višje sodišče v Kopru pritožbo tožilke kot tudi 

zagovornikov zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Po mnenju 

obeh sodišč je res, da je eno izmed izvršitvenih oblik kaznivega dejanja trgovine z ljudmi 

izkoriščanje prostitucije, vendar pa bi po mnenju obeh sodišč moralo biti podano tudi 

razpolaganje z ljudmi, da bi bilo mogoče to razumeti kot trgovino z ljudmi. Zoper oprostilni 

del pravnomočne sodbe je vrhovna državna tožilka vložila zahtevo za varstvo zakonitosti ter 

predlagala, naj Vrhovno sodišče Republike Slovenije ugotovi kršitve zakona. V zvezi kršitve 

kazenskega zakona je vrhovna državna tožilka navedla, da sta sodišči prve in druge stopne 

ugotovili eno od izvršitvenih oblik kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Gre za ugotovitve 

prej navedenih sodišč, in sicer da so bile žrtve trgovine z ljudmi izkoriščane tako, da so 

obtožencem služile s prostitucijo. Glede na ugotovitve obeh sodišč, da so obtoženi 

oškodovankam plačali pot v Slovenijo, da so jih pozneje dali v podnajem zaradi izvrševanja 

prostitucije in da so bile psihično in fizično trpinčene ter kaznovane, če niso ubogale, bi obe 

sodišči po mnenju pritožnice takšna ravnanja morali kvalificirati kot kaznivo dejanje trgovine 

z ljudmi. Po mnenju pritožnice je stališče sodišča, da se posamezni znaki kaznivega dejanja 

trgovine z ljudmi prekrivajo z zakonskimi znaki kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, kar 

pomeni kršitev materialnega zakona. Istočasno meni, da ugotovitve sodišča »negirajo 

človekovo dostojanstvo, ki je pravna vrednota in ustavno varovana kategorija med 

človekovimi pravicami in svoboščinami« (Sodba št. I Ips 20915/2010-792). 

Glede očitkov pritožnice je Vrhovno sodišče Republike Slovenije v omenjeni sodbi zapisalo, 

da se je sicer mogoče strinjati s pritožnico, da je vsako izkoriščanje ljudi zaradi prostitucije 
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napad na dostojanstvo žrtve in na kršitev pravice do osebnega dostojanstva, vendar pa sodišče 

meni, da slednje še ne pomeni, da je bil kršen kazenski zakon (Sodba št. I Ips 20915/2010-

792).  

Odločitev sodišč je zanimiva predvsem v delu, ko je bilo zanemarjeno, da so obtoženi 

oškodovankam plačali pot v Slovenijo z namenom, da bi z njimi zaslužili, ob tem pa so 

izkoristili težko materialno stanje in naivnost oškodovank, ter da so jim obtoženi grozili z 

ukinitvijo vizumov v primeru neposlušnosti, kar pomeni, da bi se morale vrniti v 

Dominikansko republiko, in da so prejemali delež od prostitucije. Glede na sprejete 

mednarodne konvencije s področja boja proti trgovini z ljudmi bi lahko sodišče grožnjo po 

razveljaviti vizuma obravnavalo kot eno izmed sredstev za dosego cilja izkoriščanja in kot 

tako prepoznalo kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Zanimivo je tudi dejstvo, da so sodišča 

zanemarila dejstvo, da sta dve oškodovanki mladoletni. Čeprav pri kaznivem dejanju trgovine 

z ljudmi zloraba mladoletnikov pomeni hujšo obliko tega kaznivega dejanja, poleg tega pa za 

inkriminacijo tega dejanja mladoletne žrtve »soglasje« za izkoriščanje ni pomembno. 

Presenetljiva je tudi opredelitev drugostopenjskega sodišča, da samo dejstvo, da sta bili dve 

žrtvi mladoletni, za presojo, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje po drugem in prvem odstavku, 

ni odločilno kljub temu, da je v drugem odstavku 113. člena zapisano »če je dejanje iz 

prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali….«, kar očitno pomeni, da je 

zakonodajalec predvidel kaznovanje trgovine z ljudmi, kjer kot žrtev nastopa mladoletna 

oseba, po tem odstavku, za katerega je tudi zagrožena višja zaporna kazen (Sodba št. I Ips 

20915/2010-792).  

Vrhovno sodišče je vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila vrhovna državna 

tožilka, zavrnilo z očitkom, da se navedbe vložnice nanašajo na obrazložitev sodbe, medtem 

ko je kršitve kazenskega zakona mogoče storiti le z odločitvijo v izrekom sodbe, ne pa tudi v 

obrazložitvi sodbe. Sodišče ugotavlja, da vložnica zahteve ne uveljavlja glede določb izrek 

sodbe. Po določbah 420. člena Zakona o kazenskem postopku pa Vrhovno sodišče v postopku 

zahteve za varstvo zakonitosti ne ugotavlja zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega 

stanja, zato se do tega tudi ni opredelilo.  
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3.2.2 Sodbe evropskega sodišča 

Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) je ustanovljeno na podlagi 

Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju 

EKČP), z dodatnim protokolom št. 11. Sodišče sestavlja toliko sodnikov, kolikor je držav 

članic podpisnic konvencije. Vsaka država članica predlaga po tri kandidate, izmed katerih v 

nadaljevanju Parlamentarna skupščina Sveta Evrope izvoli enega, in sicer za dobo šestih let. 

Pritožbo na omenjeno sodišče lahko vloži vsaka država ali posameznik, ki meni, da so bile pri 

njem kršene pravice iz omenjene konvencije. Sodišče odloča v senatu, ki ga sestavlja tri ali 

sedem sodnikov (odvisno od primera in odločitve poročevalca predhodne preiskave). Senat 

odloča z večino, vsakemu sodniku pa je dana možnost, da poda ločeno mnenje ali svoje 

nestrinjanje. Posameznik ali država lahko poda pritožbo na Evropsko sodišče za človekove 

pravice šele potem, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva, vendar ne pozneje kot v 

šestih mesecih od sprejema dokončne odločitve državnega sodnega organa v lastni državi. 

V EKČP problematika kršenja človekovih pravic v obliki trgovine z ljudmi ni posebej 

obravnavana in kot taka trgovina z ljudmi ni posebej inkriminirana. Sodišče je prvič v zadevi 

Siliadin proti Franciji (ESČP, 2005) proučevalo, v kolikšni meri ravnanje, ki je povezano s 

trgovino z ljudmi, spada v področje 4.
4
 člena EKČP (Kolarič, 2012).  

Pritožnica Siwa-Akofa Siliadin, sicer Afričanka iz Republike Togo, je prišla v Francijo 26. 

januarja 1994, ko je bila stara petnajst let in sedem mesecev. Pripotovala je skupaj z gospo, 

francosko državljanko, po poreklu iz Republike Togo, ki ji je uredila potrebno vstopno vizo. 

Dogovorjeni sta bili, da bo pritožnica stroške za pridobitev vstopnega vizuma poravnala z 

delom hišne pomočnice pri njej. Prav tako sta bili dogovorjeni, da ji bo, ko bo dolg odplačala, 

uredila status priseljenca in šolanje. V drugi polovici leta 1994 je gospa, s katero je 

pripotovala v Francijo, pritožnico posodila drugi osebi, ki je imela dva majhna otroka in v tem 

času bila tudi noseča. Pritožnica je opravljala hišna opravila in skrbela za varstvo otrok. Po 

vrnitvi te druge gospe iz porodnišnice se je ta odločila, do jo bo obdržala. Delala je sedem dni 

v tednu, brez prostega dneva. Občasno in izjemoma ji je bilo dovoljeno, da je ob nedeljah 

odšla k maši. Delala je od pol osmih, ko je vstala in pripravila zajtrk, nato oblekla otroke, jih 

                                                 
4
 4. člen govori, da se nikogar ne sme držati v suženjstvu ali v podložnosti ter da se od nikogar ne sme zahtevati, 

naj opravlja prisilno ali obvezno delo. 
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odpeljala v otroški vrtec ali na rekreacijske aktivnosti, pazila na dojenčka, pospravljala po hiši 

ter prala in likala perilo. Zvečer je pripravila večerjo, pazila na starejša otroka, pomila posodo 

in ob približno pol enajstih zvečer odšla spat. Za opravljeno delo ni bila nikoli plačana, razen 

od matere omenjene gospe, ki ji je enkrat ali dvakrat dala po 500 frankov. Decembra leta 

1995 ji je s pomočjo znanca uspelo pobegniti. Pri njem je pazila na dva otroka, dobila 

ustrezno nastanitev in hrano ter prejemala 2500 francoskih frankov na mesec. Vendar se je 

nato zavoljo sorodnikov vrnila k prejšnji družini, ki ji je obljubila boljše razmere in ureditev 

ustreznega statusa priseljenke. A se situacija kljub obljubi ni spremenila. Še naprej je skrbela 

za hišna opravila, opravljala varstvo otrok, spala na žimnici, ki je bila položena na tla, 

nekoliko kasneje pa na zložljivi postelji, ter nosila rabljena oblačila. Še vedno ni imela 

urejenega statusa priseljenca, ni prejemala plačila ter ni obiskovala šole. Nedoločenega dne je 

pritožnici uspelo priti do potnega lista, ki ga je zaupala znancem, o svojem položaju je 

obvestila soseda, ki je o tem obvestil odbor za boj proti modernemu suženjstvu. Julija 1998 je 

pri družini, kjer je pritožnica živela, policija opravila preiskavo.  

Pritožnica je tako več let živela pri francoski družini in opravljala hišna dela, ne da bi za to 

dobila kakršno koli plačilo, brez možnosti vrnitve v matično državo, saj so ji potni list 

odvzeli, prav tako pa ni imela denarja za potovanje. ESČP je tako menilo, da je pritožnica bila 

podvržena prisilnemu delu in je živela v tako imenovani tlačanski odvisnosti v smislu 4. člena 

EKČP (ESČP, 2005).  

Kot druga sodba ESČP pa je sodba Rantsev proti Cipru in Rusiji (ESČP, 2010). Pritožnik je 

ruski državljan Nikolay Mikhaylovich Rantsev, oče ruske državljanke Oxane Rantseve, rojene 

leta 1980. Oxana je marca leta 2001 odpotovala na Ciper, kjer ji je lastnik lokala uredil 

umetniško vizo za vstop kot artistki (»artiste« visa). Že po nekaj dneh dela v kabaretu se je 

odločila, da bo prenehala delati. Zapustila je stanovanje, sostanovalke pa so lastniku kabareta 

to povedale in mu tudi izročile obvestilo, ki ga je napisala v ruskem jeziku. V obvestilu je 

zapisala, da je utrujena in da se želi vrniti v Rusijo. Delodajalec jo je izsledil, jo odpeljal na 

Urad za priseljevanje in jim naznanil, da je Oxana ilegalna pribežnica. Njegov namen je bil, 

da bi jo izgnali s Cipra. Tako bi lahko dobil novi vizum in pripeljal drugo dekle, ki bi delalo v 

kabaretu. Ker Oxana ni bila na seznamu iskanih oseb, jo je policija izpustila in o tem obvestila 

njenega delodajalca ter jo zadržala do njegovega prihoda. Ko jo je prišel iskat, so mu policisti 

izročili njen potni list in ostale dokumente. Nato je Oxano odpeljal v stanovanje moškega, ki 
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je bil zaposlen v njegovem kabaretu. »Dne 28. marca 2001, okoli 6.30 zjutraj, so Oxano našli 

mrtvo na cesti pod stanovanjem. Njena torba ji je visela čez ramo. Policija je našla posteljno 

pregrinjalo, zavezano na ograjo manjšega balkona, ki je bil poleg sobe, v kateri je bivala 

Oxana v zgornjem nadstropju stanovanja, pod katerim se je nahajal večji balkon v petem 

nadstropju« (ESČP, 2010). V celotnem primeru je ciprsko sodišče odločilo, da je pokojnica v 

poskusu pobega iz omenjenega stanovanja in v nenavadnih okoliščinah skočila v prazno, 

zaradi česar se je smrtno ponesrečila. Razsodba se je glasila, da je Oxana umrla v okoliščinah, 

ki spominjajo na nesrečo v poskusu pobega iz stanovanja, v katerem je bila gostja. Prav tako 

ciprsko sodišče ugotavlja, da ni dokazov, ki bi za njeno smrt kazali na kazensko odgovornost 

tretje osebe. Tako oče pokojne kot tudi ruske oblasti niso uspeli prepričati pristojnih ciprskih 

oblasti, da je potrebna celovitejša preiskava. Oče pokojne je zato vložil tožbo na ESČP in 

zatrjeval kršitev 2., 3., 4., 5. in 8. člena EKČP s strani Cipra in Rusije. V postopku je ciprska 

vlada dala enostransko izjavo, v kateri je priznala, da so pristojni organi zagrešili več 

nepravilnosti, zato je tudi priznala kršitev 2., 3., 4. in 5. člena EKČP. Glede na obravnavano 

tematiko te naloge so ključni očitki kršitve 3. in 4. člena EKČP. Tudi ESČP je presojo kršitve 

teh dveh členov obravnavalo skupaj. Že v začetku presoje pa se je porajalo vprašanje o 

pristojnosti ESČP glede obravnave, in sicer ali pričujoči primer sodi na področje 4. člena 

EKČP. Sodišče je v 272. točki sodbe opozorilo, da 4. člen ne omenja trgovine z ljudmi, 

prepoveduje pa »suženjstvo«, »služabništvo« in »prisilno ali obvezno delo«. V nadaljevanju 

se je sodišče opredelilo, da določb EKČP nikoli ni upoštevalo kot edini referenčni okvir za 

razlago pravic in svoboščin, ki so določene v EKČP (ESČP, 2010).  

Dolgo je ESČP poudarjalo, da je eno izmed glavnih načel uporabe določb EKČP to, da jih ne 

uporablja v t.i. vakuumu. Sklenilo je, da je treba pri ugotavljanju obsega 4. člena EKČP 

upoštevati, da je EKČP živ instrument in ga je kot takega treba razlagati v luči sodobnih 

okoliščin. V primeru sodbe Siliadin priti Franciji se je sodišče glede trgovine z ljudmi 

opredelilo kot do enega izmed prepovedanih dejanj, navedenih v 4. členu EKČP, in sicer kot 

do klasične oblike suženjstva in služabništva (Tratnik Zagorac, 2010).  

V zadevi Rantsev proti Cipru in Rusiji pa sodišče ugotavlja, da ni dvoma, da je trgovina z 

ljudi dejanje, ki ogroža človekovo dostojanstvo in temeljne svoboščine njenih žrtev, ter da jo 

kot tako ni mogoče šteti za združljivo z demokratičnimi družbenimi vrednotami, ki so opisane 

v EKČP. Ocenjuje tudi, da v skladu s svojimi obveznostnimi tolmači EKČP v luči današnjih 
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razmer in da ni treba ugotavljati, ali ravnanje, nad katerim se je pritožnik pritožil, predstavlja 

»suženjstvo«, »služabništvo« ali »prisilno in obvezno delo«. Tako je sodišče zaključilo, da 

trgovina z ljudmi sama po sebi znotraj pomena 3.a člena Palermskega protokola in 4.a člena 

Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi spada na področje uporabe 4. 

člena EKČP. Povedano drugače je sodišče odločilo, da je trgovina z ljudmi samostojno 

prepovedano dejanje iz 4. člena EKČP (ESČP, 2010).  

V primeru Rantsev proti Cipru in Rusiji je sodišče ocenilo, da je bilo prisotnih več 

kazalnikov, da je bila Oxana žrtev trgovine z ljudmi, ki pa bi jih policisti, če bi bili ustrezno 

usposobljeni, morali prepoznati, v skladu s tem tudi ravnati in žrtev ustrezno zavarovati. 

Sodišče je ugotovilo, da je tudi Rusija kršila določbe 4. člena EKČP, saj bi morala voditi 

preiskavo v državi izvora in ukrepati proti ljudem, ki izvajajo novačenje in so s tem vpleteni v 

trgovino z ljudmi (ESČP, 2010).  

Sodišče je v zadevi Rantsev proti Cipru in Rusiji ugotovilo, da je Ciper prekršil določbe 2., 3., 

4. in 5. člena EKČP, Rusija pa je prekršila določbe 4. člena EKČP. Obema državama je tudi 

naložilo plačilo odškodnine za povzročeno nepremoženjsko škodo (ESČP, 2010). 

S sodbo v zadevi Rantsev proti Cipru in Rusiji je dejanski pojem trgovine z ljudmi dobil 

veljavo tudi v mednarodni sodni praksi. Iz sodbe izhaja, da morajo države imeti urejen pravni 

okvir za prepoved in kaznovanje trgovine z ljudmi, da morajo sprejeti ukrepe za zaščito oseb, 

ki so lahko žrtve trgovine z ljudmi, in državam nalaga obveznost, da raziščejo primer 

potencialne trgovine z ljudmi ne samo doma, ampak tudi v sodelovanju z drugimi državami 

članicami (Kolarič, 2012). 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Glede na to, da bo slovenska policija še kar nekaj časa varovala južno mejo, želim z 

magistrsko nalogo ugotoviti, katere so ovire, da tudi slovenski policisti, kljub učinkovitemu 

izvajanju nalog na državni meji, niso odkrili oziroma prepoznali morebitnih žrtev trgovine z 

ljudmi. Vzrokov za to je lahko več, in sicer morebitno nizko ozaveščanje tega problema, 

pomanjkanje usposabljanja s tega področja, morebiti nejasna zakonodaja s tega področja kot 

tudi morebitna nezadostna strategija RS na tem področju.  

Zato želim s kvalitativno raziskavo med policisti, ki izvajajo naloge varovanja državne meje, 

ugotoviti, kakšni so njihovi pogledi na problematiko trgovine z ljudmi, na migracije in s tem 

povezan pojav trgovine z ljudmi. 

4.2 Raziskovalno vprašanje 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali imajo policisti, ki izvajajo naloge varovanja državne meje in 

naloge s področja tujske problematike, dovolj znanja, da lahko razlikujejo med pojavom 

trgovine z ljudmi in tihotapstva ljudi ter s tem povezanega prepoznavanja (potencialnih) žrtev 

trgovine z ljudmi? 

Raziskovalno vprašanje 2: S katerimi težavami/ovirami se srečujejo policisti pri 

prepoznavanju (potencialne) žrtve trgovine z ljudmi? 
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4.3 Opredelitev cilja raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti dejavnike, ki bi policistom pomagali pri lažjem prepoznavanju 

(potencialnih) žrtev trgovine z ljudmi pri osebah, ki prehajajo zunanjo schengensko mejo 

oziroma se znajdejo v nezakonitem položaju bivanja v RS. V delu strokovne literature so 

kazalniki prepoznave žrtev trgovine z ljudmi podrobneje opisani, ob tem pa se pojavi 

vprašanje, ali jih policisti dovolj dobro poznajo in seveda ali jih pri svojem delu uporabljajo. 

S tem bi policisti, ki se pri svojem delu srečujejo s tujsko problematiko, lažje prepoznali 

kazalnike, s katerimi bi se dalo ugotoviti, da je neka oseba žrtev tega hudega kaznivega 

dejanja. V letu 2012 mi je Agencija Fronex podelila certifikat izvajalca usposabljanj s 

področja boja proti trgovini z ljudmi. Tako bom ugotovitve raziskave lahko uporabil tudi pri 

izvajanju usposabljanj mejnih policistov s področja boja proti trgovini z ljudmi.   

4.4 Namen raziskave 

Namen raziskave je ugotoviti oziroma prepoznati poglede policistov na problematiko trgovine 

z ljudmi, ugotoviti njihovo usposobljenost, poznavanje zakonodaje, ugotoviti njihove poglede 

na razširjenost tega pojava kot tudi na vrste pojavnih oblik. Prav tako je namen raziskave 

ugotoviti, na kakšen način je po njihovem mnenju treba obravnavati žrtev trgovine z ljudmi v 

posameznih okoliščinah. Z izvedbo intervjujev nameravam ugotoviti, kako po mnenju 

policistov pojavnost trgovine z ljudmi vpliva na ostale oblike kriminalitete v nekem okolju, 

kot tudi primernost slovenske zakonodaje s tega področja. Zanima nas tudi, kako policisti 

ocenjujejo izvedbo projektov, ki jih vodi država na področju boja proti trgovini z ljudmi.  

4.5 Opis vzorca 

V intervjujih so sodelovali policisti vseh policijskih postaj, ki izvajajo varovanje državne 

meje in naloge mejne kontrole na območju Policijske uprave Novo mesto. Ta zajema področje 

Posavja, Dolenjske in Bele krajine. Z izvedbo intervjujev sem ugotavljal poglede policistov 

policijskih postaj (v nadaljevanju PP), ki imajo skupine za varovanje državne meje, in 

policistov, ki izvajajo mejno kontrolo na južni meji RS z območja Policijske uprave Novo 



65 

 

mesto, in sicer na področju boja proti trgovini z ljudmi. Iz raziskave sem izključil eno od PP, 

saj ta  v zadnjih treh letih na svojem območju ni ugotovila nezakonitega prehajanja državne 

meje, za kar je po vsej verjetnosti razlog nedostopnost terena. Enota namreč pokriva 

hribovito, z gozdom poraščeno, in težko prehodno območje Gorjancev, ki je s težavo 

dostopno tako iz smeri RS kot tudi iz smeri RH. Intervjuji so bili izvedeni s po enim 

policistom oziroma na bolj obremenjenih policijskih postajah z dvema policistoma. Za 

izvedbo intervjujev sem na Generalno policijsko upravo poslal vlogo za izdajo soglasja za 

izvedbo intervjujev. Generalna policijska uprava, Policijska akademija, je 16. 5. 2013 izdala 

soglasje številka 630-91/2013/4 (2641-01), s katerim je soglašala z izvedbo intervjujev na prej 

navedenih PP. V soglasju je navedena kontaktna oseba Policijske uprave Novo mesto, s 

katero se je bilo potrebno konkretno dogovoriti o načinu in terminih izvedbe intervjujev. 

Točni termini so bili v nadaljevanju dogovorjeni s komandirjem posamezne PP. V razgovoru 

s posameznim komandirjem so bili skrbno izbrani intervjuvanci, in sicer bolj izkušeni 

policisti, z nadpovprečnim znanjem in bolje ocenjeni v okviru ocenjevanja javnih 

uslužbencev, ter policisti, ki se pri svojem delu neposredno srečujejo s tujci, ki prehajajo 

zunanjo schengensko mejo. Torej policisti, ki izvajajo naloge neposredno na terenu. Takšen 

izbor policistov je bil narejen zato, ker je bil namen ugotoviti, kateri dejavniki policiste 

ovirajo pri prepoznavi žrtev trgovine z ljudmi. Odgovore na to bi lahko dali predvsem tisti, ki 

so strokovno bolje podkovani in imajo pri delu veliko izkušenj.  

Glede na število policistov na posamezni PP in poznano obremenitev posamezne PP s tujsko 

problematiko je bilo v dogovoru s kontaktno osebo Policijske uprave Novo mesto določeno, 

ali se izvede intervju z enim ali dvema policistoma. Kadrovska zasedenost na posamezni PP je 

razvidna s Slike 3.1. Kot je torej razvidno, je bilo na Policijski upravi Novo mesto na dan 31. 

12. 2012 zaposlenih 891 pooblaščenih uradnih oseb s stratusom policista, od tega 801 

uniformiran policisti in 90 neuniformiranih policistov.  
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Slika 4.1: Sistematizirana in zasedena delavna mesta po enotah Policijske uprave Novo mesto 

na dan 31. 12. 2012  

Vir: Poročilo o delu Policijske uprave Novo mesto za leto 2012 (2013, str. 57) 

4.6 Opis metode raziskovanja 

Podatke sem pridobil s pomočjo kvalitativne raziskovalne metode. Pri kvalitativnem 

raziskovanju glavno gradivo predstavljajo besedni opisi ali pripovedi, to besedno gradivo pa 

je v nadaljevanju analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov (Mesec 1998, 

str. 26). V nalogi je bila za razrešitev raziskovalnega vprašanja uporabljena metoda 

strukturiranega intervjuja. Pri strukturiranem intervjuju se za pogovor z intervjuvancem 

uporabi standardiziran, do potankosti vnaprej pripravljen vprašalnik. Vsem intervjuvancem so 

bila zastavljena enaka vprašanja na enak način. Takšen način raziskovanja nam je zagotovil 

primerljivost odgovorov. 
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Prednosti strukturiranega intervjuja so v tem, da sta udeleženca intervjuja ves čas 

osredotočena na glavno temo razgovora. Slabost tega načina spraševanja pa je, da z njim 

dobim bolj skope odgovore, vprašani pa nima toliko možnosti, da izrazi svoje mnenje širše, 

torej o zadevah, ki bi morebiti lahko tudi vplivale na raziskovalni problem.  

Izvedba intervjuja je bila dogovorjena z desetimi osebami, za katere smo s komandirji 

policijskih postaj in koordinatorjem Policijske uprave Novo mesto menili, da so primerni in 

imajo ustrezne izkušnje. Intervjuji so bili izvedeni v delovnem času intervjuvancev na 

njihovih delovnih mestih.  

4.7 Opis zbiranja podatkov 

Podatke, ki so pomembni za raziskavo, sem pridobil z neposrednimi intervjuji z desetimi 

policisti Policijske uprave Novo mesto, ki se ukvarjajo z izvajanjem mejne kontrole oziroma 

izvajanjem nalog varovanja zunanje schengenske meje. Vsi intervjuji so bili opravljeni v 

službenih prostorih enot, v katerih intervjuvanci izvajajo svoje vsakodnevne naloge policije. 

V soglasju z njimi so bili vsi intervjuji posneti in kasneje pretipkani v transkripcijo. Intervjuji 

so bili izvedeni v juniju 2013.  

4.8 Analiza podatkov 

4.8.1 Na kaj pomislite ob besedni zvezi trgovina z ljudmi? 

Pri tem vprašanju sem želel izvedeti, kako policisti oziroma intervjuvanci razumejo oziroma 

na kaj pomislijo ob besedni zvezi trgovina z ljudmi? Na katere pojavne oblike kot tudi 

posledice, ki jih pušča tovrstno dejanje na žrtvah, pomislijo? V veliki večini so policisti 

odgovorili, da gre za izkoriščanje, spravljanje v suženjsko razmerje, podrejanje in temu 

podobna ravnanja, katerih glavni namen je pridobitev večje premoženjske koristi s strani 

storilcev. Največkrat so tovrstno dejanje povezali s prostitucijo, izkoriščanjem delovne sile 

kot tudi z odvzemov telesnih organov. Dejanja pa naj bi potekala v nočnih lokalih, na 

gradbiščih in v tovarnah. Do tega dejanja po mnenju intervjuvancev prihaja največkrat z 
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lažnimi obljubami, zavajanjem, občasno pa tudi s prisilo. Večina intervjuvancev je bila 

mnenja, da je za tovrstno dejanje potrebno žrtev pripeljati iz neke druge države. Vstop pa je 

lahko tako zakonit kot tudi nezakonit. Intervjuvanci menijo, da storilci velikokrat osebam 

uredijo dokumentacijo, na podlagi katere naj bi te opravljale dela, za katera so pridobile 

potrebno dokumentacijo. A v nadaljevanju so te osebe zavedene in morajo delati vse drugo, 

samo tistega, za kar so pridobile ustrezna dovoljenja, ne.  

Trije intervjuvanci od desetih so pojav trgovine z ljudmi enačili s tihotapstvom ljudi prek 

državne meje, v enem primeru pa, da gre za tesno povezavo med tema dvema pojavoma.  

4.8.2 Kako je po vašem mnenju razširjena pojavnost trgovine z ljudmi v evropskem 

prostoru in v kakšnih oblikah? 

Naslednje vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju zavesti policistov o pojavu trgovine z 

ljudmi. Intervjuvanci ocenjujejo, da je trgovine z ljudmi vedno več, vendar da je le malo tega 

odkritega ter da obstaja zelo veliko sivo polje (neodkritega). Eden izmed intervjuvancev je 

ocenjeval, da je pojav zelo razširjen na območju celotne EU, medtem ko je eden ocenjeval, da 

žrtve v glavnem prihajajo iz Romunije in Bolgarije, izkoriščane pa naj bi bile v glavnem v 

Španiji, Italiji in Grčiji. Zadnji del trditve pa je povezoval s podatkom, da je v teh treh 

državah največ ilegalnih prebežnikov.  

Večina intervjuvancev je ocenjevala, da je trgovina z ljudmi prisotna predvsem v obliki 

prostitucije, kjer kot žrtve nastopajo ženske in tudi otroci. Prav tako večina ocenjuje, da je 

prisotna trgovina z ljudmi v obliki odvzema telesnih organov. Eden izmed intervjuvancev pa 

je izpostavil še prisilno beračenje in izkoriščanje delovne sile. 

Intervjuvanec »J«  je povedal, da je že sam obravnaval primer, ko so mu tuji delavci zaupali, 

da delajo cele dneve za minimalno plačilo oziroma skorajda zastonj, v drugem primeru pa, da 

delajo za kos kruha in pašteto na dan. Obravnaval je tudi gospoda, ki je dve leti bival 

nezakonito v državi. V postopku odstranitve tujca je ta jokal od veselja, ker je vedel, da bo po 

dveh letih videl družino, ki je zaradi pomanjkanja denarja ni mogel obiskati. Ob vrnitvi v 
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svojo državo je policistom menda poslal simbolično darilo. Prav tako je obravnaval 

državljanko Ukrajine, ki je bila sicer brez urejenega statusa v RS oziroma si je status urejala, 

vendar potrebnih dokumentov ni pravočasno pridobila. Na poti v Center za tujce je tudi ta 

ženska jokala od veselja, ker bo po več letih videla hčer, ki je živela v matični državi. Isti 

intervjuvanec izpostavlja, da so te oblike izkoriščanja zelo krute ter da se delo na tem 

področju močno zanemarja. Ocenjuje tudi, da varnostni organi po celi Evropi prevelik 

poudarek dajejo varovanju zunanje schengenske meje, žrtvam trgovine z ljudmi oziroma 

delavcem, ki sicer imajo urejene dokumente, pa se namenja premalo pozornosti.  

4.8.3 Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve trgovine z ljudmi in zaradi katerih 

dejavnikov te osebe postanejo žrtve trgovine z ljudmi? 

Intervjuvanci ocenjujejo, da so žrtve trgovine z ljudmi najpogosteje osebe nižjega družbenega 

statusa, iz revnih okolij. Vsi intervjuvanci ocenjujejo, da je glavni dejavnik, da neka oseba 

postane žrtev trgovine z ljudmi, revščina in s tem želja po boljšem življenju. Velikokrat žrtev 

nasede zavajajočim oglasom, ki v nadaljevanju vodijo v razne oblike izkoriščanja. Žrtve so 

tako moški kot tudi ženske, v manjšem delu pa tudi otroci. Glede starosti in spola pa 

intervjuvanci ocenjujejo, da je to odvisno od vrste izkoriščanja.  

4.8.4 Kako bi bilo po vašem mnenju najenostavneje prepoznati, da je neka oseba 

(potencialna) žrtev trgovine z ljudmi?  

Intervjuvanci večinoma ocenjujejo, da je v okviru prehajanja prek državne meje to zelo težko 

prepoznati, še posebej zato, ker gre za naučene zgodbe, ki jih žrtve morajo navesti. Drugače 

pa ocenjujejo, da običajno take osebe ne odgovarjajo na zastavljena vprašanja, ampak 

namesto njih odgovarja storilec oziroma spremljevalec, saj te osebe nikoli ne potujejo same, v 

primeru kontrole verjetno nimajo pri sebi dokumentov, ker jih običajno hrani storilec. 

Kazalnik, da je neka oseba žrtev trgovine z ljudmi, bi lahko bilo dejstvo, da je oseba 

prestrašena, da ne pozna ljudi, s katerimi potuje, in v morebitnem razgovoru spremlja reakcije 

neke druge osebe. V enem primeru je intervjuvanec izjavil, da bi ga do prepoznave vodil 

instinkt, dva pa sta odkrito izjavila, da nista seznanjena z nobenimi kazalniki, ki bi kazali na 

to, da je določena oseba potencialna žrtev trgovine z ljudmi.  



70 

 

Intervjuvanec »B« je povedal, da je pred časom v okviru mejne kontrole vodil postopek z 

žensko, ki jo je prevažal državljan Italije, glede na starostno razliko bi ji bil lahko oče. V 

postopku mejne kontrole ženska ni vedela, kam potuje, voznika ni poznala, dejala je, da ji je 

bilo naročeno, da mora iti z njim. Po nekih podatkih naj bi ji grozili, da ji bodo v nasprotnem 

primeru pobili družino. Ker tujka v postopku ni sodelovala, so ji po končani mejni kontroli 

dovolili vstopiti v RS, drugih organov pa o tem zaradi njene nepripravljenosti pri sodelovanju 

niso obveščali.  

Intervjuvanec »H« pa je izpostavil, da bi se v okviru mejne kontrole dalo veliko več narediti, 

če bi se tej problematiki posvečalo več pozornosti. Ocenjuje, da je težava v hitrosti izvajanja 

mejne kontrole in številčnosti kadra.  

4.8.5 Kakšne posledice po vašem mnenju dejanje trgovine z ljudmi pušča na žrtvah 

trgovine z ljudmi? 

Vsi intervjuvanci so navedli, da dejanje trgovine z ljudmi na žrtvah pušča hude posledice 

predvsem v smislu psihičnih težav, travm in temu podobnih stanj. Pojavljajo se tudi fizične 

poškodbe, ki pa se po nekem času zacelijo, veliko težje so psihične posledice, katerih 

zdravljenje običajno zahteva tudi ustrezno strokovno pomoč. V enem primeru je bilo 

navedeno, da lahko nastanejo tudi posledice v obliki odvisnosti od posameznih prepovedanih 

substanc, pod vplivom katerih so te žrtve morale izvajati svoje aktivnosti.  

Eden izmed intervjuvancev je izpostavil, da morda pri majhnem deležu žrtev ne nastajajo 

posledice, saj so nekatere, čeprav so žrtve izkoriščanja, v takem stanju deležne določenih 

dobrin, ki jih sicer v matični državi zaradi revščine ne bi uživale. Izpostavil je telefone, 

avtomobile, drage obleke …, torej standard, ki ga v svoji državi ne bi mogle dosegati, sedaj 

pa ga kot žrtev trgovine z ljudmi uživajo, zato tudi to tako sprejmejo. Ocenjuje tudi, da se taka 

oseba ne bo nikoli izpostavila kot žrtev.  
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4.8.6 Kako bi bilo treba po vašem mnenju obravnavati domnevno žrtev trgovine z ljudmi, 

ki v »sedanjih« okoliščinah živi bolje, kot je živela pred tem? Kako to vpliva na 

inkriminacijo tega dejanja?  

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako dobro policisti poznajo inkriminacijo kaznivega 

dejanja trgovine z ljudmi. Tovrstno vprašanje se pojavlja tudi v strokovni literaturi oziroma v 

različnih priročnikih, običajno v poglavju Miti o trgovini z ljudmi. Namen tega vprašanja in 

ostalih vprašanj v omenjenem poglavju nekatere strokovne literature  je oceniti poznavanje in 

razumevanje bistvenih elementov trgovine z ljudmi in tudi pravilno razumevanje tega 

družbenega pojava.   

Osem intervjuvancev je odločno odgovorilo, da je tudi v tem primeru treba osebo obravnavati 

kot žrtev trgovine z ljudmi. Ob tem pa so poudarili, da bi se policisti ob dokazovanju tega 

kaznivega dejanja znašli pred določenimi problemi, saj običajno taka oseba ne bi bila 

pripravljena na sodelovanje in se ne bi prepoznala kot žrtev kaznivega dejanja.  

Dva izmed intervjuvancev sta bila neodločna, ali bi tako osebo obravnavala kot žrtev, 

odločitev pa bi prepustila ostalim okoliščinam. Do take odločitve ju je vodilo dejstvo, da 

običajno take osebe lahko denar pošiljajo v domovino ter da jim še vedno ostaja določen 

znesek za lagodno življenje v naši državi.  

Se pa vsi intervjuvanci strinjajo, da tako dejanje kljub vsemu na daljši rok na žrtvah gotovo 

pušča določene psihične posledice. 

Eden izmed intervjuvancev je dodal, da bi tako osebo podrobneje seznanil s tem, kaj dejanje 

trgovine z ljudmi je, da jo storilec izkorišča ter da ji bomo, če bo z nami sodelovala, pomagali 

pri ureditvi ustreznega statusa in se s tem njen položaj ne bo bistveno poslabšal. 
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4.8.7 Kako je po vašem mnenju treba ravnati z osebo, za katero v postopku ugotovite, da 

je v izkoriščanje privolila? Kako takšna privolitev vpliva na inkriminacijo tega 

dejanja? 

Tudi to vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju razumevanja pojava trgovine z ljudmi. Tako 

kot prejšnje vprašanje se tudi to pojavlja v strokovni literaturi kot mit o trgovini z ljudmi. 

Tudi namen tega vprašanja je oceniti poznavanje in razumevanje bistvenih elementov 

trgovine z ljudmi in tudi pravilno razumevanje tega družbenega pojava.  

Pri tem vprašanju so trije intervjuvanci odgovorili, da bi kljub temu tako osebo obravnavali 

kot žrtev trgovine z ljudmi. Eden od intervjuvancev pa je izpostavil, da bi bilo treba tu 

upoštevati tudi starost osebe, kar pomeni, da bi bilo treba mladoletno osebo obravnavati kot 

žrtev trgovine z ljudmi. Ostali intervjuvanci so menili, da če je oseba v izkoriščanje privolila 

in ima možnost kadar koli oditi oziroma od te dejavnosti celo prejema določena sredstva, ne 

more biti žrtev trgovine z ljudmi.  

4.8.8 Kako pojavnost trgovine z ljudmi vpliva na pojavnost kriminala v državi in s tem 

povezane varnostne situacije? 

Intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da pojavnost trgovine z ljudmi vpliva tudi na ostale 

oblike kriminalitete in s tem povezano varnostno situacijo. Predvsem nočne lokale 

intervjuvanci v velik meri povezujejo tudi z možnostjo posredovanja prepovedane droge, 

izsiljevanjem strank, nezakonitim prehajanjem državne meje, delom na črno, sivo ekonomijo. 

Na splošno pa menijo, da prisotnost trgovine z ljudi bistveno ne vpliva na varnost 

posameznikov, prebivalcev RS kot fizičnih oseb. 

4.8.9 Kdo so po vašem mnenju najpogosteje storilci trgovine z ljudmi?  

Intervjuvanci menijo, da so najpogosteje storilci tega dejanja člani organiziranih kriminalnih 

združb, ki so velikokrat povezani s tihotapstvom ljudi, orožja in droge, kot tudi povratniki 

raznih kaznivih dejanj. Dva menita, da se s tem dejanjem ukvarjajo priseljenci. Štirje 
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intervjuvanci menijo, da so storilci teh dejanj moški različnih starosti, dva pa menita, da se s 

temi dejanji ukvarjajo tudi ženske. Gre za ženske, ki so bile v preteklosti žrtve trgovine z 

ljudmi, saj poznajo metode, naučile so se manipulirati ljudmi. Večinoma so mnenja da 

posameznik pri izvajanju teh dejanj ne bi mogel obstati na »trgu«, saj bi ga kriminalne 

združbe pri tem onemogočale. 

4.8.10 Ali ste bili deležni usposabljanja s področja trgovine z ljudmi? 

Pri tem vprašanju je šest intervjuvancev odgovorilo, da usposabljanja na temo trgovine z 

ljudmi niso bili deležni. Dva sta bila na usposabljanju pred več leti, eden pa pred dvema 

mesecema. Zadnji intervjuvanec pa je povedal, da mu je bila tematika na kratko predstavljena 

v sklopu ostalih oblik usposabljanja, ki so se nanašale na nezakonito prehajanje državne meje 

in postopke s tujci.  

4.8.11 V kolikšni meri je bilo to usposabljanje uporabno za vaše delo? 

Tisti intervjuvanci, ki so bili deležni usposabljanja na temo trgovine z ljudmi, so 

usposabljanja ocenili kot zelo koristna. Menijo, da so jim ta usposabljanja razširila poglede v 

okviru omenjene problematike. Po izvedenem usposabljanju so na take zadeve začeli gledati 

drugače. Intervjuvanec »D« je dodal, da se je na tem usposabljanju naučil razlikovati med 

dejanjem trgovine z ljudmi in tihotapstvom ljudi. Prav tako ocenjuje, da to razlikovanje še 

danes marsikomu ni razumljivo oziroma trgovino z ljudmi mnogi enačijo s tihotapstvom ljudi.  

4.8.12 S katerimi projekti s področja boja proti trgovini z ljudmi ste policisti seznanjeni?  

Intervjuvanci niso izpostavili nobenega izmed projektov, ki potekajo na ravni države v boju 

proti trgovini z ljudmi. Seznanjeni so le z manj pomembnimi dokumenti na to temo, ki jih 

dobivajo po elektronski pošti na policijske postaje, in s sorodnimi vsebinami, ki jih 

posredujejo mediji. Intervjuvancev »F« je navedel, da je pred leti slišal za projekt 

usposabljanja multiplikatorjev s področja boja proti trgovini z ljudmi. Gre za osebe, ki so bile  

napotene na usposabljanje z namenom, da v nadaljevanju pridobljena znanja prenašajo na 
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ostale slušatelje. Ocenjuje, da so bili posamezniki napoteni na to usposabljanje 

multiplikatorjev, vendar je zadeva očitno nato zastala, saj nadaljnjih usposabljanj na lokalni 

ravni niso izvajali.  

4.8.13 Kako ocenjujete uspešnost ukrepov, ki jih izvaja država v boju proti trgovini z 

ljudmi? Kako bi bilo to možno še izboljšati? 

Intervjuvanci niso seznanjeni z ukrepi, ki jih izvaja država na področju boja proti trgovini z 

ljudmi. Ocenjujejo, da se o tej tematiki razpravlja v določenih krogih, kot so delovne skupine, 

ki štejejo manjše število ljudi, sami pa s tem, čeprav so prvi, ki lahko pridejo v stik s 

potencialno žrtvijo trgovine z ljudmi, niso seznanjeni. Menijo, da na tem področju verjetno 

poteka določeno sodelovanje z nevladnimi organizacijami, kot je na primer to pri prosilcih za 

mednarodno zaščito in ilegalcih. Prav tako ocenjujejo, da bi morali na tem področju več 

narediti mediji in tudi ostale ustanove, ki so zadolžene za obveščanje širše javnosti. Z 

ozaveščanjem širše javnosti bi ta lahko ob morebitnem srečanju s pojavom trgovine z ljudmi 

prepoznala določene sume in o tem obvestila policijo. Skratka, intervjuvanci niso seznanjeni z 

ukrepi, ki bi se izvajali. Ob tem menijo, da če se ti že izvajajo, pa gotovo to ne poteka na 

zadostni ravni.  

4.8.14 Kako številčnost kadra, organizacijski pristopi ter metode dela policije s področja 

tujske problematike vplivajo na prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi?  

S tem vprašanjem sem želel dobiti odgovor na vprašanje, kako intervjuvanci ocenjujejo vpliv 

kadrovske zasedbe, organizacijo dela in metode dela na prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi 

ter kaj se da na tem področju izboljšati. V veliki večini so intervjuvanci odgovorili, da so 

kadrovsko zadostno zasedeni za prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi. Večinsko so tudi ocenili, 

da je težava v usposobljenosti in da bi bilo najprej treba veliko več narediti na področju 

usposabljanja, ki bi ga bilo treba izvesti za širšo populacijo v policiji. Prav tako je bilo 

izpostavljeno, da so očitno na višjih ravneh dovolj usposobljeni, vendar sogovorniki 

ocenjujejo, da so policisti tisti, ki so prvi na terenu, vendar pa njim znanja, potrebnega za 

prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi, ni dal nihče.  
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Intervjuvanec »F« je ocenil, da je težava tudi v motivaciji policistov zaradi položaja, v 

katerem se policija trenutno nahaja. Mislil je predvsem na slabo finančno stanje oziroma 

nizke plače policistov. Dva pa ocenjujeta, da bi policijske enote za kakovostnejšo prepoznavo 

morale biti bolj kadrovsko zasedene, intervjuvanec »H« pa je še dodal, da bi bilo treba nekaj 

narediti tudi na področju organizacije dela, saj naj bi se izvajalo le osnovne naloge, ni pa 

ciljne usmerjenosti k temu problemu. Težave pa naj bi bile tudi zaradi širine področij, ki jih 

morajo poznati policisti pri izvajanju svojih rednih nalog z različnih zakonodajnih področij. 

Tako intervjuvanec »J« meni, da bi bilo treba na vsaki policijski postaji usposobiti nekaj 

policistov, ki bi bili nato zelo dobro usposobljeni na tem področju. Gre namreč za zelo 

zahtevno delovno področje.  

4.8.15 Kako ocenjujete primernost zakonodaje s področja trgovine z ljudmi (nacionalne, 

EU in mednarodne konvencije)? 

Intervjuvanci so na to vprašanje enotno odgovorili, da so z zakonodajo s tega področja zelo 

slabo oziroma skorajda nič seznanjeni. V enem primeru je bilo izpostavljeno zgolj možnost 

pomoči po Zakonu o tujcih, ki omogoča žrtvi ureditev statusa. Še posebej pa so izpostavili, da 

določb EU kot tudi določb mednarodnih konvencij ne poznajo. Intervjuvanec »J« je 

izpostavil, da se veliko več ukvarjajo z delovnopravno zakonodajo, se pravi z Zakonom o 

zaposlovanju in delu tujcev, Zakonom o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno, temu 

področju pa se posveča izredno malo pozornosti. Intervjuvanec »I« pa je izpostavil, da bi bilo 

treba izvesti tudi usposabljanje za tožilce in od njih pridobiti podatke, v kateri smeri naj 

policisti zbirajo obvestila in dokaze za lažje dokazovanje tega kaznivega dejanja.  

Vsi pa domnevajo, da so kazenske določbe v Kazenskem zakoniku verjetno dobro napisane, 

vendar da pa tako kot pri večini drugih dejanj tudi tukaj očitno obstaja težava v dokazovanju 

le-tega.   



76 

 

4.8.16 S katerimi službami in v kakšni obliki poteka, oziroma bi potekalo, vodenje 

postopkov v primeru odkritja potencialne žrtve trgovine z ljudmi? Kako to 

sodelovanje poteka znotraj države in kako na mednarodni ravni? 

Pri tem vprašanju so bili intervjuvanci enotnega mnenja, naj bi se v delo vključilo vodstvo 

policijske postaje, kriminalistično službo in v primeru mladoletne osebe oziroma oseb, ki bi 

potrebovale neko drugo pomoč, tudi predstavnike centrov za socialno delo. V posameznih 

primerih je bilo izpostavljeno, da bi se v delo morali vključiti tudi državni tožilci. Dva izmed 

intervjuvancev pa bi v delo vključila tudi predstavnike nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s 

pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi in ustrezno namestitvijo. Ko bi obstajali zadostni sumi, da 

gre za žrtev trgovine z ljudmi, bi po večinski oceni zadevo prevzela kriminalistična policija. 

Je pa bilo tudi izpostavljeno, da policisti ne vedo, na katero osebo s kriminalistične policije bi 

se obrnili za pomoč pri obravnavi tovrstnega dejanja, oziroma ne vedo, kateri je t. i. linijski 

kriminalist, ki je odgovoren za to področje. 

4.8.17 Kako poteka (bi potekal) pogovor z osebo v postopku prepoznave potencialne žrtve 

trgovine z ljudmi? 

Vsi intervjuvanci so si bili enotnega menja, da je treba pri vodenju pogovora s potencialno 

žrtvijo trgovine z ljudmi biti še posebej takten. Razgovor je treba voditi v tehniki sproščanja 

in zaupanja. Se pravi na prijazen in čuten način.  Osebo je treba prepričati, da so policisti 

sposobni zadevo speljati uspešno do konca in da po končanem postopku žrtev ne bo več 

ogrožana. Prav tako so enotno navedli, da je treba domnevno žrtev ločiti od ostalih oseb ter 

ločeno z njo opraviti poseben razgovor. Če je to izvedljivo, je treba pogovor opraviti brez 

prevajalca, če je prevajalec potreben, pa bi izbrali prevajalko, še posebej če bi bilo treba 

pogovor voditi z osebo, ki je bila prisiljena v prostitucijo. Pogovore bi morali voditi policisti, 

ki so komunikativni in nekonfliktni, saj se z napačnim nastopom uradne osebe lahko doseže, 

da se oseba »zapre« in ni pripravljena na sodelovanje, zato je treba z ustrezno tehniko 

pridobiti zaupanje žrtve. Eden od intervjuvancev je menil, da za vodenje pogovora obstajajo 

določene tehnike, s katerimi pa policisti niso seznanjeni. Ocenil je tudi, da bi tako mejni kot 

splošni policisti morali biti dodatno usposobljeni s tega področja, saj prav oni pridejo prvi v 
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stik z žrtvijo. Poudaril je, da je treba temeljiteje usposobiti policiste in tudi ostalo širšo 

javnost.  

4.9 Interpretacija rezultatov 

Intervjuvanci razumejo trgovino z ljudmi kot družbeni pojav, pri katerem neka oseba 

izkorišča, spravlja v suženjsko razmerje, podrejen položaj in temu podobna stanja drugo 

osebo z namenom, da si pridobi večjo premoženjsko korist. Tovrstna dejanja povezujejo s 

prostitucijo, izkoriščanjem delovne sile in odvzemom telesnih organov kot tudi prisilnim 

beračenjem. Omenjena dejanja naj bi v primeru prostitucije potekala v nočnih lokalih, v 

primeru izkoriščanja delovne sile pa naj bi potekala na gradbiščih, v tovarnah in tudi pri 

izvajanju poljedelskih del. Storilci teh dejanj za dosego svojega cilja ljudi preslepijo z lažnimi 

obljubami in zavajanjem, v posameznih primerih pa tudi s silo. Tujci, ki so žrtve trgovine z 

ljudmi, pa v državo lahko prihajajo zakonito, se pravi s predložitvijo potrebnih dokumentov 

za prestop schengenske meje, ki jih običajno pridobijo s preslepitvijo uradnih organov pri 

izdaji le-teh, kot tudi na nezakonit način, in sicer da zunanjo mejo prestopijo na mestih, kjer 

sicer to ni dovoljeno, ali pa v okviru mejne kontrole pokažejo ponarejene dokumente. Žrtve 

trgovine z ljudmi običajno prihajajo iz nižjega družbenega sloja, z nižjim družbenim statusom 

ter iz revnih okolij. Glavni razlog, ki žrtve »sili« v viktimizacijo, je revščina oziroma želja po 

boljšem življenju. S tovrstnimi dejanji pa se po mnenju intervjuvancev večinoma ukvarjajo 

organizirane kriminalne združbe, ki obvladujejo vse stopnje procesa trgovine z ljudmi. 

Intervjuvanci ocenjujejo, da je trgovine z ljudmi vse več. Po njihovem mnenju zaradi 

zapletene zakonodaje obstaja težava pri dokazovanju teh dejanj na sodišču, saj je zaradi 

težkega dokazovanja v kazenskem postopku zelo malo odkritega, še manj pa dokazanega. 

Ocenjujejo, da gre za zelo pogost pojav tudi v evropskem prostoru in da naj bi bila trgovina z 

ljudmi prisotna v vseh državah EU. Glede na vrsto izkoriščanja pa naj bi bilo največ 

prostitucije, pri čemer so žrtve običajno ženske in otroci. Za namene izkoriščanja delovne sile 

oziroma prisilnega dela se uporablja večinoma moško populacijo. Starost žrtev trgovine z 

ljudmi je odvisna od namena izkoriščanja. Pri vseh oblikah izkoriščanja na žrtvah nastajajo 

običajno hude psihične posledice, katerih zdravljenje večinoma traja dalj časa in zahteva tudi 

pomoč strokovno usposobljenega osebja. V posameznih primerih pa lahko nastanejo tudi 
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fizične poškodbe zaradi prisiljevanja z uporabo sile in tudi zdravstvene težave zaradi različnih 

zasvojenosti s prepovedanimi substancami.  

Pri odgovorih na posamezna vprašanja je bilo zaznano, da so se intervjuvanci pri svojem delu 

po vsej verjetnosti že srečali s primeri, ko so imeli v postopku domnevno žrtev trgovine z 

ljudmi. Te domneve izhajajo iz navedb, da so policisti imeli v postopku delavce, ki so 

zatrjevali, da delajo cel dan za minimalno plačilo oziroma skorajda zastonj, v drugem primeru 

pa da delajo za kos kruha in pašteto na dan. Prav tako je bilo v intervjuju omenjeno, da je bil v 

enem primeru obravnavan tujec, ki je nezakonito prebival v državi. Med postopkom 

odstranitve tujca iz države je ta jokal, ker naj bi po več letih videl družino, ki je zaradi 

pomanjkanja denarja ni mogel obiskati. Omenjen je bil tudi primer ukrajinske državljanke, ki 

si v RS ni pravočasno uredila potrebne dokumentacije za bivanje in so jo policisti nastanili v 

Center za tujce. Tudi ta tujka bi lahko bila žrtev trgovine z ljudmi. Naveden je bil tudi primer, 

ko je prek mejnega prehoda potovala tujka z državljanom Italije. Ni vedela, kam potuje, kaj 

bo delala kot tudi ostalih potrebnih podatkov o potovanju ne. Med voznikom in tujko pa je 

bila tudi večja starostna razlika. Ker tujka v postopku ni želela sodelovati, so jo policisti 

spustili v državo in je tako s tem gospodom nadaljevala potovanje. V vseh navedenih primerih 

bi bilo potrebno dodatno zbiranje obvestil, ne pa samo vodenje postopka zaradi nezakonitega 

prebivanja oziroma ostalih kršitev.  

Primeri tudi jasno kažejo, da so se policisti očitno srečali s primerom, ko bi lahko šlo za 

domnevne žrtve trgovine z ljudmi, če ne celo za žrtve trgovine z ljudmi. Policisti so vodili 

določene prekrškovne postopke in se s tem tudi zadovoljili. Očitno zaradi pomanjkanja 

zavesti o tem problemu in pomanjkanja strokovnega znanja s tega področja niso razmišljali 

širše in posledično oseb niso obravnavali v smeri suma trgovine z ljudmi. Prav tako policisti 

niso obveščali drugih služb, ki se s tem problemom ciljno ukvarjajo. Na pomanjkanje 

strokovnega znanja s tega področja pa zagotovo vpliva tudi ugotovitev, da je bil v zadnjem 

času ciljno usmerjenega usposabljanja s tega področja deležen samo en intervjuvanec, dva sta 

bila na usposabljanju pred več leti, enemu pa je bila tematika na kratko predstavljena v okviru 

drugih usposabljanj. Šest intervjuvancev, kljub temu da naloge s področja varovanja državne 

meje in tujske problematike, izvajajo že več let, usposabljanja na to temo še ni imelo. Vsi 

intervjuvanci so odločno izpostavili, da je v policiji treba problematiki trgovine z ljudmi dati 

bistveno večji pomen, predvsem na področju izvajanja usposabljanj in usmerjanja policistov k 
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izvajanju nalog s tega delovnega področja. Po njihovem mnenju je treba usposobiti čim več 

policistov. Pomanjkanje usposabljanja in posledično poznavanja načina obravnavanja 

domnevne žrtve se je pokazalo tudi v primeru odgovorov na vprašanje, kako obravnavati 

domnevo žrtev, ko ta soglaša oziroma kljub možnosti pobega tega ne izkoristi in v primeru ko 

je zaradi vikitimizacije njen življenjski standard sicer boljši kot v matični državi. Pri tem 

vprašanju so odgovorili na splošno, brez konkretne argumentacije za eno ali drugo trditev. So 

pa enotno odgovorili, da bi v primeru vodenja pogovora s potencialno žrtvijo kaznivega 

dejanja trgovine z ljudmi le-tega vodili s posebno previdnostjo in s taktnim  pristopom 

sproščanja. Enotni so tudi bili, da je taki žrtvi treba obljubiti le tisto, kar lahko policisti z 

gotovostjo tudi izpolnijo.  

Na podlagi odgovorov se da tudi sklepati, da očitno uniformirani del službe daje temu 

področju premalo poudarka, saj policisti niso seznanjeni z izvajanjem ukrepov v zvezi z 

bojem proti trgovini z ljudmi, ne poznajo kazalnikov, s pomočjo katerih bi prepoznali bodisi 

žrtev bodisi morebitnega storilca trgovine z ljudmi. Glede služb, s katerimi bi policisti 

sodelovali v primeru odkritja domnevne žrtve, pa so sogovorniki navedli institucije in organe, 

s katerimi policija sodeluje pri ostalih postopkih, kot je na primer prijetje ilegalnega 

pribežnika. Samo intervjuvanec »G«, ki je bil deležen usposabljanja v tekočem letu, je 

navedel, da bi sodeloval tudi z nevladnimi humanitarnimi organizacijami, ki se ukvarjajo tudi 

z začasno namestitvijo žrtve.  

Na vprašanje o primernosti zakonodaje s tega področja so intervjuvanci prepričljivo 

odgovorili in tudi priznali, da navedenega člena Kazenskega zakonika ne poznajo, da pa glede 

na ostale člene predvidevajo, da je ta dobro napisan. A menili so, da je tako kot pri ostalih 

členih tudi pri teh očitno težava v načinu izvajanja. Manjši del intervjuvancev je glede 

zakonodaje omenil le poznavanje določb Zakona o tujcih, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja 

za začasno prebivanje žrtvi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ki je pripravljena sodelovati s 

pravosodnimi organi. Poznavanje omenjenih določb očitno izhaja iz narave dela, saj je Zakon 

o tujcih eden izmed glavnih zakonov, ki jih uporabljajo mejni policisti oziroma policisti, ki se 

ukvarjajo s problematiko bivanja tujcev v državi. Glede številčne zadostnosti kadra so bili 

intervjuvanci enotnega mnenja, da so enote številčno zadosti zasedene, da bi ob ustrezni 

usposobljenosti na tem področju lahko naredile bistveno več. Ob tem pa je treba spremeniti 

tudi organizacijski pristop, predvsem v smislu, da vodstvo policiste več usmerja tudi v 
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pozornost na kršitve s tega področja. Intervjuvanec »F« je bil menja, da je težava tudi v 

motivaciji policistov zaradi njihovega trenutnega statusa v okviru javne uprave in plačnega 

sistema.  

Na vprašanje o primernosti mednarodne oziroma EU zakonodaje so intervjuvanci enotno 

odgovorili, da je ne poznajo, zato tudi niso mogli dati ocene o primernosti le-te. Prav tako 

zaradi pomanjkanja poznavanja omenjenega področja niso mogli podati ocene o primernosti 

nacionalne zakonodaje. Intervjuvanci tudi ne vedo, katere projekte vodi državna politika v 

boju proti trgovini z ljudmi, vendar to ni ključnega pomena za prepoznavanje žrtev oseb v 

policijskih postopkih.  

Ob koncu pa se je treba vrniti še k raziskovalnima vprašanjema. V prvem sem se spraševal, ali 

imajo policisti, ki izvajajo naloge varovanja državne meje in naloge s področja tujske 

problematike, zadosti znanja, da lahko razlikujejo med pojavom trgovine z ljudmi in pojavom 

tihotapstva ljudi ter s tem povezanega prepoznavanja (potencialnih) žrtve trgovine z ljudmi. Iz 

opisanega ugotavljam, da večina intervjuvancev ne ločuje povsem med pojavom trgovine z 

ljudmi in pojavom tihotapstva ljudi. Intervjuvanec »D« je poudaril, da je usposabljanje, ki ga 

je bil deležen pred več leti, poleg povečanja ozaveščanja o tem problemu pripomoglo tudi k 

poznavanju razlike med tema dvema družbenima pojavoma. Isti intervjuvanec pa je v tem 

kontekstu tudi dodal, da še danes velika večina njegovih sodelavcev tega ne ločuje in jim 

dejansko trgovina z ljudmi pomeni tihotapstvo ljudi. Prav tako so policisti v intervjujih 

navedli, da ne poznajo kazalnikov, ki bi kazali na to, da je neka oseba žrtev trgovine z ljudmi. 

Večinoma so navedli, da niso bili deležni nobenega usposabljanja s tega področja. Na podlagi 

tega lahko ocenim, da uniformirani policisti nimajo zadostnega znanja za prepoznavo žrtev 

trgovine z ljudmi oziroma njihovih storilcev. Večinoma intervjuvanci ocenjujejo, da sicer 

gotovo obstajajo službe v okviru kriminalistične policije, ki so na tem področju zelo dobro 

strokovno usposobljene, vendar to ni dovolj, če oni z domnevno žrtvijo zaključijo prekrškovni 

postopek in osebo odstranijo iz države oziroma izpustijo, ne prepoznajo pa kazalnikov za 

posamezno vrsto trgovine z ljudmi oziroma o tem ne obveščajo kriminalistične policije. S tem 

ko policisti o postopku s tako osebo ne obveščajo kriminalistične policije, domnevni žrtvi niso 

pomagali, ampak so jo »pustili« v rokah storilcev krutega dejanja. Težava je tudi v 

pomanjkljivem usmerjanju policistov na to delovno področje s strani nadrejenih oseb in služb 

oziroma da se v okviru uniformirane policije premalo govori o tem problemu.   
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Na osnovi zgornjih ugotovitev glede števila izvedenih usposabljanj s področja trgovine z 

ljudmi je bilo na Generalno policijsko upravo, Policijsko akademijo, dano zaprosilo glede 

števila policistov, ki so bili napoteni na usposabljanje s tega področja. Policijska akademija 

namreč prek tako imenovanega računalniškega sistema ISCIU vodi razvid usposabljanj, za 

katera je bila izdana odločba in so policisti v nadaljevanju tudi prejeli ustrezna potrdila o 

udeležbi na usposabljanju. Policijska akademija jim je 24. 6. 2013 izdala dokument št. 630-

91/2013/8 (2641-01). V tabeli omenjenega dokumenta so prikazani ločeni podatki za 

Policijsko upravo Novo mesto in takratno Policijsko upravo Krško. V policiji je bil v letu 

2011 izpeljan projekt Libra, po katerem sta se omenjeni policijski upravi združili. Tako 

Policijska uprava Novo mesto sedaj zajema območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Iz 

navedenega dokumenta je razvidno, da je bilo v letih od 2006 do 2012 napotenih na omenjeno 

usposabljanje 175 policistov iz sedanje Policijske uprave Novo mesto. In sicer leta 2006 

devetindevetdeset policistov ter leta 2007 šestinsedemdeset policistov. V letih od 2008 do 

2012 usposabljanj s področja boja proti trgovini z ljudmi za policiste sedanje Policijske 

uprave Novo mesto ni bilo (Slika 1.17). Ob prej navedenem dokumentu Policijske akademije 

sem bil tudi obveščen, da je pri interpretaciji spodnje tabele treba upoštevati, da se v 

elektronski evidenci ISCIU vodi samo tista usposabljanja, za katera so bile izdane odločbe o 

organizaciji in izvedbi usposabljanja. Policijske enote (zlasti policijske uprave) namreč lahko 

usposabljajo policiste v okviru drugih oblik dela. V teh primerih podatek o številu 

udeležencev ni na voljo v ISCIU. Prav tako sem bil opozorjen, da je v prvem stolpcu 

prikazano število udeležencev iz vseh PU v RS, ki jih za regionalno raven organizira in izvaja 

Uprava kriminalistične policije Generalne policijske uprave, ker pomeni, da so v tem stolpcu 

navedeni policisti z regionalne ravni, se pravi Policijske uprave, med katerimi pa so lahko tudi 

policisti iz Policijske uprave Novo mesto. V tem primeru gre za policiste iz Sektorja 

uniformirane policije in Sektorja uniformirane policije in ne s policijskih postaj.  
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Slika 4.2: Število udeležencev usposabljanja s področja tihotapstva ljudi in trgovine z ljudmi 

v letih 2006–2012 

Vir: Dokument Generalne policijske uprave, Policijske akademije, št. 630-91/2013/8 (2641-

01), z dne 24. 6. 2013  

Drugo vprašanje se je nanašalo na iskanje ovir, s katerimi se srečujejo policisti pri 

prepoznavanju (potencialne) žrtve trgovine z ljudmi. Kot glavno oviro so intervjuvanci 

navedli, da bi bilo treba izvesti ustrezna usposabljanja s tega področja in dati poudarek 

poznavanju kazalnikov, ki kažejo na to, da je neka oseba žrtev trgovine z ljudmi. Kot ovire pa 

so izpostavili tudi zapletenost zakonodaje s tega področja, čeprav je ne poznajo v zadostni 

meri, da bi jo lahko ocenjevali. Ker so policisti v intervjuju navedli, da zakonodaje s tega 

področja ne poznajo oziroma jo poznajo zelo slabo, je vprašljivo, če sama zapletenost 

zakonodaje res predstavlja oviro pri prepoznavanju (potencialnih) žrtev trgovine z ljudmi. Je 

pa dejstvo, da bi policisti morali poznati zakonodajo s tega področja v obsegu, ki neposredno 

vpliva na njihovo vsakdanje delo.  

5 ZAKLJUČEK 

Trgovina z ljudmi pomeni hudo obliko kršitev človekovih pravic. Velikokrat se za ta družbeni 

pojav uporablja tudi besedna zveza suženjstvo enaindvajsetega stoletja. Dejanje trgovine z 

ljudmi prizadene tako ženske kot tudi moške vseh starosti. Žrtve pa so vse pogosteje tudi 

otroci. Trgovina z ljudmi je prisotna na vseh celinah sveta. Število žrtev trgovine z ljudmi na 

evropskem območju se po podatkih Eurostata povečuje, tako se je število žrtev trgovine z 
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ljudmi v letih od 2008 do 2010 povečalo za 18 % . Tudi policisti ocenjujejo, da je ta pojav vse 

bolj razširjen. Na število žrtev trgovine z ljudmi v veliki meri vpliva tudi povečanje števila 

oseb, ki nezakonito prečkajo zunanjo schengensko mejo, kot tudi oseb, ki si pod pretvezo 

zakonitega izvajanja del pridobijo dokumentacijo, ki jim omogoča legalen vstop v državo, v 

nadaljevanju pa izvajajo povsem druga dela, se pravi dela, za katera niso pridobile ustreznih 

dovoljenj.  

Vzrok, da določena oseba postane žrtev trgovine z ljudmi, je običajno težak socialni položaj, 

torej revščina in odsotnost možnosti za boljše življenje v kraju bivanja. 

Za uspešen boj proti trgovini z ljudmi je ključnega pomena ustrezna usposobljenost tako 

organov pregona in preiskovanja kot tudi širše javnosti. Tudi sama direktiva 2011/36 nalaga, 

da morajo države članice usposabljati policiste, tako da bi bili le ti sposobni prepoznati žrtve 

trgovine z ljudmi, kot tudi da morajo biti ti ustrezno usposobljeni za ravnanje s takimi 

osebami. V izvedenih intervjujih je bilo ugotovljeno, da so policisti premalo usposobljeni, da 

bi prepoznali žrtve trgovine z ljudmi, da ne poznajo kazalnikov, ki jim bi pomagali prepoznati 

žrtev trgovine z ljudmi, čeprav so ti objavljeni v strokovni literaturi in priročnikih s področja 

boju proti trgovini z ljudmi. Intervjuvanci so tudi omenili, da služba daje temu področju 

premalo poudarka, kar se tudi odraža na njihovi zavesti glede obstoja tega problema v našem 

okolju. Vodstva enot in nadrejene službe bi morali policiste pogosteje usmerjati k izvajanju 

nalog s tega področja dela. Prav tako pa bi pri izdelavi analiz tveganja morala biti vključena 

tudi problematika trgovine z ljudmi, tako kot so vključena ostala delovna področja. To 

dokazuje tudi dejstvo, da na Policijski upravi Novo mesto v letih od 2008 do leta 2012 ni bilo 

izvedeno nobeno usposabljanje s tega področja, kljub temu da je bilo v tem času nekaj 

sprememb zakonodaje na tem področju.  

Izvedeni intervjuji so tudi pokazali, da policisti niso seznanjeni s projekti, ki potekajo na 

področju boja proti trgovini z ljudmi, kot tudi z vodenjem državne politike oziroma strategije 

na področju boja proti trgovini z ljudmi. Policistom je zato treba podrobneje predstaviti 

ukrepe, ki potekajo na državni ravni, jim podrobneje predstaviti njihovo vlogo in pričakovanja 

drugih služb glede nalog uniformirane policije na področju boja proti trgovini z ljudmi. Kot 

oviro pa so policisti izpostavili tudi zapletenost zakonodaje in samega dokazovanja na 
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sodiščih. Sam ocenjujem, da to ni ključnega pomena za policiste, saj konkretno zapletenost 

zakonodaje ne vpliva na prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi. Kajti če bi policisti zaznali, 

da je določena oseba žrtev trgovine z ljudmi, bi nadaljnji postopek prevzela kriminalistična 

policija, ki pa po moji oceni določbe kazenskega prava zelo dobro pozna, saj je to njihovo 

ključno delovno področje. 

Če na koncu strnem ugotovitve, lahko navedem, da je glavna ovira pri prepoznavanju 

potencialnih žrtev trgovine z ljudmi gotovo nizka strokovna usposobljenost policistov s tega 

delovnega področja, kar pa je posledica neizvajanja usposabljanj kot tudi nizko usmerjanje 

policistov k temu problemu. 

Za izboljšanje stanja na tem področju je zato treba povečati pogostost izvajanja usposabljanj, 

s tem da je za uniformirani del policije ta treba prilagoditi tako, da se pri udeležencih 

izobraževanj dvigne zavest o problematiki trgovine z ljudmi tako, da bodo policisti ob 

kontroli oseb istočasno razmišljali tudi o možnosti, da gre za trgovino z ljudmi. Zato je treba 

policiste usposobiti za prepoznavanje znakov, ki kažejo na to, da je neka oseba (potencialna) 

žrtev trgovine z ljudmi, kot tudi seznaniti jih z načinom vodenja prvega pogovora z domnevno 

žrtvijo trgovine z ljudmi. Ugotovitve iz intervjujev kažejo, naj kadrovska zasedenost ne bi 

vplivala na uspešnost pri delu na tem področju. Glede organizacijskih zadev pa bi morale 

nadrejene osebe in službe v večji meri usmerjati policiste k prepoznavanju tega problema. 

Policija kot organizacija je sicer dobro organizirana in tudi uspešna na ostalih področjih pri 

izvajanju nalog na državni meji ter nalog v notranjosti, ki se nanašajo na zakonitost bivanja 

tujcev. Gre predvsem za področje varovanja državne meje in preprečevanja ilegalnih 

prehodov državne meje, prepoznavanja ponarejenih dokumentov ter ugotavljanja zakonitosti 

bivanja tujcev v državi. Policiste vodstvo in nadrejene službe temeljiteje usmerjajo k 

zaznavanju tovrstnih prepovedanih dejanj. Prav tako so usposabljanja s teh področij dela bolj 

sistematična. Podobno pa bi morala vodstva policijskih enot in nadrejene službe ravnati tudi 

na področju boja proti trgovini z ljudmi.    
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PRILOGA 1: Usmeritvena vprašanja 

 

1. Na kaj pomislite ob besedni zvezi trgovina z ljudmi? 

2. Kako je po vašem mnenju razširjena pojavnost trgovine z ljudmi v evropskem 

prostoru in v kakšnih oblikah? 

3. Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve trgovine z ljudmi in kateri so po 

vašem mnenju dejavniki, da te osebe postanejo žrtve trgovine z ljudmi? 

4. Kako bi bilo po vašem mnenju najenostavneje prepoznati, da je neka oseba 

(potenciala) žrtev trgovine z ljudmi?  

5. Kakšne posledice po vašem mnenju dejanje trgovine z ljudmi pušča na žrtvah 

trgovine z ljudmi? 

6. Kako bi bilo treba po vašem mnenju obravnavati domnevno žrtev trgovine z 

ljudmi, ki v »sedanjih« okoliščinah živi bolje, kot je živela pred tem? Kako to 

vpliva na inkriminacijo tega dejanja?  

7. Kako je po vašem mnenju treba ravnati z osebo, za katero v postopku ugotovite, da 

je v izkoriščanje privolila? Kako takšna privolitev vpliva na inkriminacijo tega 

dejanja? 

8. Kako pojavnost trgovine z ljudmi vpliva na pojavnost kriminala v državi in s tem 

povezane varnostne situacije? 

9. Kdo so po vašem mnenju najpogosteje storilci trgovine z ljudmi?  

10. Ali ste bili deležni usposabljanja s področja trgovine z ljudmi? 

11. V kolikšni meri je bilo to usposabljanje uporabno za vaše delo? 

12. S katerimi projekti s področja boja proti trgovini z ljudmi ste policisti seznanjeni?  

13. Kako ocenjujete uspešnost ukrepov, ki jih izvaja državna politika v boju proti 

trgovini z ljudmi? Kako bi bilo to možno še izboljšati? 

14. Kako številčnost kadra, organizacijski pristopi ter metode dela policije s področja 

tujske problematike vplivajo na prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi?  

15. Kako bi ocenili primernost zakonodaje s področja trgovine z ljudmi (nacionalne, 

EU in mednarodne konvencije)? 



 

16. S katerimi službami in v kakšni obliki poteka, oziroma bi potekalo, vodenje 

postopkov v primeru odkritja potencialne žrtve trgovine z ljudmi? Kako to 

sodelovanje poteka znotraj države in kako na mednarodni ravni? 

17. Kako poteka (bi potekal) pogovor z osebo v postopku prepoznave potencialne 

žrtve trgovine z ljudmi? 





 

PRILOGA 2: Transkripti 

1. Na kaj pomislite ob besedni zvezi trgovina z ljudmi? 

A. V prvi fazi, da neka oseba, ne vem, trguje z ljudmi, da jih prodaja proti njeni volji, 

nekako tako no, da mogoče jim obljubljajo neke čisto druge svari, kot jih bodo 

opravljali v končni fazi pa so namenjeni za druga opravila, pa čisto drugačni zaslužki. 

Izkoriščajo jih z namenom zaslužka. V končni fazi, cilj pri trgovini z ljudmi in 

tihotapstvom ljudi je enak. 

B. To je pojem recimo, postavlja se v neko suženjsko razmerje. Ljudje, ki to 

prekupčujejo, si ljudi podredijo, da delajo za njih oziroma gre bolj za suženjsko 

razmerje, gre za izkoriščanje. Največ tega pa je pri ženskah in otrocih, moški ne 

toliko, sicer so, vendar v manjši meri, večinoma pa so ženske in otroci. Pomislim tudi 

na tihotapstvo ljudi. To je isto kot pravimo sprovajanje ljudi preko meje. 

C. To je kriminalna dejavnost, ki je precej donosna, podatki kažejo, da v tujini, območje 

vzhodnega bloka, Romunije in Bolgarije imajo tega več iz teh držav prihajajo osebe v 

Evropo. Je zelo nadzirana dejavnost. V povezavi s tem je veliko tudi pogrešanih oseb 

in to takih, ki so zanimivi za to trgovino z ljudmi. To je to. 

D. Trgovina z ljudmi, ko to slišim vidim nekoga, ki služi na ljudeh, ki ne smatra ljudi kot 

človeka ampak ga smatra kot blago, ko samo gleda kako jo bo čim bolj izkoristil in 

kako bo od tega človeka dobil čim več v žep. Obstaja razlika med tihotapstvom in 

trgovino z ljudmi. Tihotapec zahteva od osebe nek denar, da ga prepelje preko meje, 

ko je na tej točki se kontakt z njimi konča, dočim pri trgovini z ljudmi pa tega ni, ta bo 

osebo izkoriščal dokler ima kaj od njega, on ga bo izkoriščal do zadnjega atoma. 

Potem pa ga bo zavrgel.  

E. Vse pač, ne vem prisilna prostitucije, na prisilo delo, na trgovino z organi, na ilegalce. 

Da gre za neko prisilo. 

F. Izkoriščanje položaja nekoga drugega, prvo mi pade na pamet prostitucija, ki je 

najpogosteje, izkoriščanje položaja nekoga zaradi dobička. Nekdo pride iz revnega 

okolja, obljubiš jim med in mleko in potem jih daš v nek prostor, kjer pride do 

izkoriščanja. Pa tudi zaradi finančnih zadev, ko si nekdo izposodi denar in potem v 

izkoriščevalskih razmerah nato preide v izkoriščanje. Tudi otroci lahko za grehe svojih 

staršev plačajo in so v nadaljevanju prodani v izkoriščanje. Tudi izkoriščanje delovne 

sile je pojav, ki spada sem. 



 

G. To je, da nekoga proti svoji volji premestijo iz enega kraja v drugi in si ga tam 

podredijo in z njim potem tam delajo, kar hočejo. Pomeni, da si lahko proti tvoji volji 

ali pa s tvojo voljo za koristoljubje podrediš človeka. Kar pomeni, da lahko osebo 

prepeljemo iz ene države v drugo pri tem pa smo te zavedli, obljubil delo varoške, te 

odpeljemo v drugo državo, ker izvajaš dela prostitutke in ne tisto kar smo ti obljubili, 

zato da si ustvarjamo materialno korist. Delo pa je, da te iz nekega revnega okolja 

potegnemo v boljše okolje, moraš delati nekaj kar ti ni po volji, vendar pa več zaslužiš 

in imaš boljše življenje, kot ta bi ga imel tam od koder prihajaš. Se pravi glavni 

element je zavajanje in izkoriščanje.  

H. Gre za razne stvari, kot je prostitucija, trgovina z organi, izkoriščanje prisilnega dela. 

Gre za ustvarjanje dobička. Je v tesni povezavi s tihotapstvom ljudi. Večinoma te ljudi 

v države pripeljejo ilegalno.  

I. Pri besedni trgovina z ljudmi pomislim na ljudi, ki jih organizirano nekdo vozi v 

državo z namenom izkoriščanja. Zdaj naj bo to delavci na gradbiščih ali pa nočne 

plesalke, ki jih lahko povabijo v začetni fazi legalno, jim obljubljajo tako delo kjer 

imajo sklenjene pogodba, v nadaljevanju pa jih spravljajo v suženjski položaj. 

Predvsem silijo dekleta v prostitucijo. Pri teh gradbincih ali delavcih v tovarnah pa je 

to, da jih izkoriščajo tako, da jim ne plačujejo prispevkov, plače jim dajo nižje, in jih 

na tak način spravljajo v podrejen položaj. Glavni namen pri vsem tem je izkoriščanje.  

J. Prva stvar kar pomislim je nek stereotip iz filmov, žanrov, ki so posneti na to temo 

pomislim sprva na prostitucijo, kot ženske, ki se morajo prodajati za neke zvodnike 

oziroma druge ljudi z namenom, da le ti zaslužijo, druga stvar, ki pa mi pride na misel 

pa so otroci. In ravno ta tema otroci, kajti tudi sam se oče, se me nekoliko bolj 

dotaknejo oziroma me kar stisne. Saj pravim, na prvem mestu bi tukaj izpostavil 

prostitucijo, na to me najprej spomni potem pa na otroke, prodaja organov. Namen 

teh, ki se s tem ukvarjajo, pa je izkoriščanje oziroma ustvarjanje zaslužka z uporabo 

nadmoči, nadvlade.  

 

2. Kako je po vašem mnenju razširjena pojavnost trgovine z ljudmi v evropskem prostoru in v 

kakšnih oblikah? 

A. Mislim, da je vedno več tega, vendar zelo malo odkritega. Obstaja precej veliko sivo 

polje. Največ je mislim, da prostitucije oziroma v tej smeri, ogromno pa je tudi 

trgovine z ljudmi kot rečeno za trgovino s človeškimi organi. 



 

B. Trgovina z ljudmi je močno razširjena, po moje je najbolj razširjena v teh država na 

primer Romunija, Bolgarija, te dve po moje največ. Pravzaprav iz teh držav 

najpogosteje prihajajo žrtve. Večina se jih izkorišča v Italiji in Španiji, ti dve državi 

sta najbolj pogosti. To so največkrat spolne storitve pri ženska, otroci največkrat za 

beračenje, tudi darovanje organov. Največ je po moje siljenje v prostitucijo.  

C. Razširjeno je precej, že iz teh podatkov koliko je pogrešanih oseb in nato nikoli 

najdenih, to ni tako zanemarljiv podatek in pa sigurno gre za dobičkonosno dejavnost. 

Je kar v velikem obsegu. Kot oblike pa mislim, da v Evropi obstajajo predvsem pri 

ženskah prostitucija. Kot sodobno suženjstvo. Prostitucija je najbolj razširjena, potem 

pa še druge, ki so iz naše stroke bolj malo prepoznavne, kot je recimo trgovina z 

organi. To so dve najbolj pogoste. 

D. Mislim, da je razsežnost precej velika. Mislim, da so dve, suženjstvo kot delo delavna 

sila, plus prostitucija. Pa imamo mogoče tudi tretja zadeva, samo mislim, da ne na 

področju EU, človeški organi bi pa se znalo znajdet ker gre pri tem za velike denarje. 

Mislim, da je največ delo in prostitucija. Znala bi biti Italija, Španija in Grčija. To so 

tri države, ki imajo največ ilegalce in vprašanje kakšne evidence imajo in sistem 

nadzora nad ilegalcih imajo v teh državah. Največ izkoriščanja je mogoče suženjsko 

delo, cela kriza v EU, vsak gleda, da z čim manj stroških naredi neko stvar. In na 

posameznih gradbiščih ali zakotnih delavnicah se lahko skrije določene osebe, ki 

resnično za minimalne denarje delajo, pa še to v nevarnih delovnih okoljih.  

E. Trgovina z ljudmi je v evropskem prostoru kar precej obsežna in se pojavlja tako 

rekoč v vseh državah. Najpogosteje pa gre za prostitucijo in prisilno delo. Bilo je tudi 

nekaj govora o trgovini z organi. Mislim pa, da je zaznati, da se to povečuje ta pojav, 

ampak ocenjujem da zato, ker se na tem področju več dela.  

F. Mislim, da je tega precej. Gre pa v večini za prostitucijo, tudi razna dela pri nekih 

privatnikih. Se spomnim pred nekaj leti, ko so Slovenci hodili v Nemčijo kjer so delali 

v gozdovih. Vem pa, da je bil eden iz Kanižarice in so ga v eni raciji prijeli nemški 

policiji. Dobro, lahko bi rekel, da nekih hudih izkušenj na tem področju nimam. Če pa 

spremljaš medije pa vidiš, da je tega ogromni. Vključno z izdelavo nekih poizkusov. 

Mislim, da pa je pojavljena trgovina z organi. Vsekakor pa je preveč trgovine z ljudmi.  

G. Najpogosteje je zagotovo prostitucija oziroma pod pretvezo barskih plesalk in 

natakaric, ki pa morajo v nadaljevanju v skritih prostorih izvajati prostitucijo. To je 

najbolj razširjena in obstaja v vseh državah in to v večjem obsegu, saj vidimo tudi v 



 

Sloveniji preko samih oglasov. Je pa to težko procesirati saj mora biti predlagatelj 

postopka ta, ki je izkoriščam, vendar se običajno zaradi groženj boji povedati.  

H. To je težko, ker ni toliko govora. Je sicer tu in tam v medijih ni pa zopet tako pogosto, 

da bi to predstavljalo nek problem. Kar pa se tiče oblik je to prostitucija, trgovina z 

organi, prisilno delo. Gre verjetno za najtežja fizična dela.  

I. To je po moje dosti pogosta oblika izkoriščanja, bilo je sicer preko medijev, da so bili 

v Italiji izkoriščani ti delavci iz Slovaške, ki so delali v kampih, drugo pa je tudi v teh 

nočnih lokalih, oziroma barskih plesalk je veliko za katere vidimo, da so v začetku 

povabljene legalno, pripeljejo jih pa tudi nezakonito v državo in nato trgujejo z njimi 

posameznik ali organizatorji, ki so jih pripeljali v državo. Po informacijah s katerimi 

razpolagam ti lahko to barsko plesalko tudi odkupiš, če je kateri stranki všeč mora 

plačati in gre z njim. Lahko pa se mora prostituirati za njih. Najbolj prisotno je 

katerokoli fizično delo, dela kjer je zahtevana nižja izobrazba in pa ženske, ki se 

izkoriščajo za prostitucijo.  

J. Kolikor mi je znano je problematika po celi Evropi in to čedalje hujša problematika. 

Tukaj jaz osebno nekoliko selekcioniram in sicer trgovina z ljudmi v smislu žensk, 

otrok kot sem že izpostavil, ki se nanaša na prostitucijo in prodajo organov na drugi 

strani pa imamo, kar pa se mi zdi tudi večji problem, trgovino z ljudmi v smislu 

izkoriščanje delavcev na gradbiščih, v tovarnah, tukaj se mi zdi skorajda malo večji 

problem. Kot smo tudi sami obravnavali delajo za minimalno plačo oziroma skorajda 

zastonj. V enem primeru so delavci sami izpostavili, da delajo za kos kruha in pašteto 

na dan. To je kruto. In mislim, da se ta del močno zanemarja. Moč varnostnih organov 

po celi Evropi se usmerja v varovanje schengenske meje, da le ta postane nek branik 

oziroma ovira, prostitucija je drugi segment. Tem migrantom, ki so velikokrat tudi 

tukaj legalno saj obstajajo tudi primeri, ko imajo status urejen. Nihče ne ve za njihove 

težave oziroma tem ne posveča pozornosti. Tukaj je bistveno večji problem, se pravi 

izkoriščanje delovne sile, čeprav smo mnenja, da se to dogaja samo na Kitajskem, 

Hong Kongu in ne vem kje drugje še. Ocenjujem, da je v Evropi tukaj bistveno večji 

problem. Zelo delikatno se mi zdi tudi to, da moški hodijo legalno in ilegalno v 

Evropo z namenom zaslužka, zdaj kakšen je ta zaslužek ne vemo, gotovo pa je 

bistveno boljši kot pa v matični državi. Potem pa s seboj pripeljejo še družine. Mislim, 

da je tukaj celo večji problem, zato se tudi posvečam pri našem delu v okviru delovne 

skupine, ko dejansko slišimo in vidimo te zgodbe. V enem primeru smo obravnavali 

gospoda, ki je nelegalno bival v Slovenji mislim, da celo dve leti in ko smo ga peljali 



 

na Brnik, na letalo je jokal, ampak ne iz žalosti, iz veselja ker bo končno videl 

družino, kajti ni imel ne financ ne drugih možnosti, da bi šel domov. Nato nam je iz 

Kosova celo poslal neko pijačo v zahvalo. To je pač ta primer možakarja po drugi 

strani pa smo imeli primer ene prostitutke, ki si je nekako uredila življenje v Sloveniji 

spoznala je partnerja za katerega je delala. Je tudi jokala na poti v Center za tujce. 

Vesela je bila, ker bo videla hčerko, ki jo je imela v matični državi, saj je ni videla ne 

vem koliko časa. Sicer je urejala neke dokumente za njo, pač po naši zakonodaji ji le 

to ni uspelo, se pa ne spomnim iz katerega razloga. Je pa trgovina z ljudmi obsežen 

pojem, saj pravim marsikaj bi se našlo znotraj tega pojma trgovine z ljudmi. Saj 

pravim, prvi so tisti stereotipi. Našlo bi se tudi znotraj neke države, kar pomeni, da ni 

potrebno, da so v to vključeni samo tujci. Kot je na primer sposojanje delovne sile za 

neko minimalno plačo, tako kot se pri delu srečujemo po Zakonu o urejanju trga dela. 

Sploh ni potrebo, da ne gre za tujce.  

 

3. Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve trgovine z ljudmi in kateri so po vašem 

mnenju dejavniki, da te osebe postanejo žrtve trgovine z ljudmi? 

A. Največ je po mojem nižjega sloja prebivalstva, ko pač gre s trebuhom za kruhom, 

obljubljeno je vse drugo, mislim pa, da v teh časih krize gredo predvsem zaradi 

zaslužka, se pravi ekonomski razlog je tisti, ki žrtve sili v to. Mislim, da so žrtve 

največkrat mlade punce. Tiste, ki so sposobne za izvajanje te dejavnosti.  

B. To so ženske. Dejavnik, ki to povzročajo so največkrat revščina in nova pot v boljše 

življenje. Bili so primeri, se spomnim, Bolgarke, ki so šle v Evropo kot babysitter-ke. 

Potem so pa morale delati vse drugo. Mislile so, da bodo delale obljubljen posel, 

potem pa so bile siljene v prostitucijo. Pasoše so jim pobrali, po tem pa so jih 

prodajali.  

C. Če takole gledamo, naj si bo prostitucija ali kakorkoli obljubljeno del, je v ozadju 

nekaj kar je velikokrat nedorečeno. Te osebe novačijo z obljubami, lepimi besedami, 

tudi finančno spodbudno, potem pa je suženjstvo. Jaz sem ti nekaj omogočil, sedaj pa 

mi moraš ti to vrniti. Žrtve niso na to, kar jih čaka, pripravljene. Gre za naivnost teh 

mlajših ljudi, žensk in dekle z nekimi ambicijami postati nekaj, videti nekaj, se pravi v 

želji za boljše življenje, v tem so deležne tudi obljube v začetni fazi, kar pa je težko 

prepoznati v naši začetni fazi, ko te osebe še niso izkoriščane. Revščina je, bi lahko 

rekli, največji dejavnik.  



 

D. Najbolj pogoste so žrtev, kjer ni denarja, prisiljeni so, da zapustijo svoj dom, nekdo ki 

je sam, se pravi, da nima familije. Pri prostituciji pa je pogoj, da je mlajša, zgleda 

dobro in taka oseba se lahko hitro najde v nekih nočnih lokalih, kjer pa nato prihaja do 

prostitucije.  

E. V prostitucijo s vpete v veliki večini ženske, prisilno delo pa oba spola. Za Afriko pa 

je znano, da so tudi otroci. Gre za osebe, ki prihajajo iz revnejšega okolja, z nižjim 

socialnim statusom.  

F. Po spolu prevladujejo ženske, pa tudi na splošno je prostitucije največ. Po regiji pa bi 

rekel, da so iz regij, ki so precej zaostale in kjer je to neka miselnost, prisotna iz 

daljnih razsežnosti in mislijo, da to mora tako biti in se prepustijo usodi. Vsekakor pa 

najrevnejše regije. Tudi namišljene poroke. Stanje v katerem se človek znajde, se 

pravi, da ne vidi izhoda, pa tudi mamila so pogosti pojav, še posebej v primeru 

prostitucije.  

G. Večinsko so to ženske, malo je otrok. Dejavniki so revščina in seveda delež ljudi, ki so 

zavedeni in so še sedaj, ker nimajo drugega izhoda, prisiljeni služiti. Drugo je samo 

obnašanje oseb, ki bi bile v bližini, ki lahko vršijo pritisk svoje bližine. Oseba se 

nekoga boji, mogoče kaže na nek pritisk in se nam ne upa povedati, kar bi drugače 

rada. 

H. Vzrok so slabe življenjske razmere, neurejene družine, mogoče kdo na določen način 

prelisiči osebo z obljubljenim o boljšem življenju. Največ je verjetno žensk med 16 do 

25 let. Prihajajo pa bolj iz juga in vzhoda Evrope.  

I. Žrtve so tako moški kot tudi ženske. Moške za razna dela, ženske pa za prostitucijo. 

Glavni razlog pa je želja po boljšem življenju.  

J. Jaz osebno, tako kot sem rekel, kakor jaz poimenujem ta pojav bi rekel, da so to 

delavci, da so to moški spol, revni, se pravi tudi iz revni družin, tudi iz držav, ki so iz 

tretjih držav, kjer je nizek bruto domači proizvod, starostna doba pa je odvisno od tega 

ali ima ta oseba družino ali nima ali ima otroke ali ne, koliko ima otrok, bolj so 

podrejeni delavci, ki imajo več otrok, kjer so revni doma in se zadovoljijo z nekim 

minimalnem zaslužkom, kot bi rekel so nek predmet prodaje, kakor nekdo, ki je 

samski pri dvajsetih letih se ne bo kar tako zlahka spustil v tako suženjsko razmerje. 

Glavni dejavnik, da nekdo postane žrtve pa je gotovo revščina in seveda grožnje, 

izsiljevanja, lahko se zgodi, da za tem stojijo tudi starši, saj je v nekaterih državah 

tradicionalno, da pač ženske prodajajo, zdaj to je ali kulturni dejavnik se pavi neka 



 

tradicija, po drugi strani pa nadvlada neke osebe, ki z grožnjo ali pa tudi s silo doseže 

ukloniti osebo in tako postane žrtve seveda proti svoji volji.  

 

4. Kako bi bilo po vašem mnenju najenostavneje prepoznati, da je neka oseba (potenciala) 

žrtev trgovine z ljudmi? 

A. To je zelo težko na primer, ko že zvodnik oziroma organizator jim pobere vse 

dokumente, nimajo denarja, ne smejo nič govoriti, poglede usmerjajo stran, ne smejo 

policista pogledati, da ne bi mogoče ta oseba dala policistu signal, težko je to v štartni 

fazi. Tu pa je v bistvu začetek tega trgovanja, ker prvo je treba to osebo prepeljati na 

neko destilacijo potem je potrebno tržiti z njo in tukaj ni še nekih znakov, mogoče je, 

da bi uporabljale ponarejeno listino, vendar menim, da je to zelo redko. Potujejo 

običajno s pristnimi dokumenti. Katere pa jim potem ti organizatorji odvzamejo.  

B. Dejavnike je zelo težko prepoznati, ker oni, ko pridejo na mejni prehod je že vse 

zrežirano. Imeli smo pred ne vem koliko leti, je bila ena, ki jo je vozil Italijani, ki ji je 

menda zagrozil, da v kolikor bo povedala, da ji bodo družino pobili. Te osebe so 

zastraševane. To je zelo težko prepoznavno. V prejšnjem primeru je bil Italijan, 

recimo lahko ji bi bil foter. On jo je vozil, ko smo jo spraševali kam gre, je rekla da ne 

ve nič, njega ni poznala, rekla je, da ji je bilo naročeno, da gre z njim gor. Potem ni 

bilo iz tega nič, je šla naprej, nič ni želela povedati. Videti je bilo, sum je bil velik, da 

je žrtev in da gre proti svoji volji. Ker ni sodelovala smo jo spustili.  

C. Ena celovita zgodba tega potnika ali pač mogoče tudi spremljevalci. Če bi pa bila že 

deležna izkoriščanja pa tudi tisti strah, ki povzroča odklonsko vedenje. Nejasna pot, 

časovno obdobje, kje bi ta oseba bila nekje, ali je to turistično potovanje ali obisk 

koga, težko je kar tako oceniti. Lahko bi bil sumljiv spremljevalec. Človek običajno ne 

potuje, če nima jasnega cilja. Očitno neka v naprej naučena zgodba, se pravi za organe 

mejne kontrole pripravljena oseba, strah.  

D. Če je v skupini, je prestrašena, se drži za sebe, ne pozna nobenega, v razgovoru 

mogoče spremlja reakcije neke druge osebe, ki bi jo lahko imela pod nadzorom in ne 

ve ali bo povedala v skladu z njegovimi pričakovanji. Poskusiš osebo ločiti od 

skupine. Odvisno od primera do primera. Drugače pa nisem seznanjena z nobenimi 

indikatorji. 



 

E. Ne vem, ko imaš neko osebo v postopku govori, da je vse v redu, kako boš potem ti 

ugotovil, da je kaj narobe. Ne moreš dokazati, če ti ona govori kako je fajn šef. 

Različno, od primera do primera, ne vem instinkt.  

F. Ta oseba nikoli ne potuje sama. Vidi se tudi, če želi kaj povedati, bi storilec takoj 

nakazal, da mora biti tiho.  

G. Osebo, ki bi kontroliral, ne bi imela pri sebi osebnih dokumentov. Ker jih verjetno 

zadržuje njen izkoriščevalec.  

H. V okviru mejen kontrole bi to bilo možno prepoznati, če bi se lahko več posvečali tej 

problematiki. Ker je pač tempo dela takšen, da se ne moremo toliko posvečati. Po eni 

strani moramo hitro delati, da ni čakalnih dob, po drugi strani pa nimamo dosti časa, 

da bi se posvetili določenim potnikom. Pa še premalo kadra imamo povrh vsega. 

Lahko pa bi žrtev kazala znake, da ne spada oziroma odstopa od ostalih potnikov, je 

zmedena prestrašena, zagroženo ji je verjetno, da ne sme vse povedati, kot tudi smer 

potovanja.  

I. Pri meni bi bil ta indic recimo, saj veliko jih pove, da imajo v tujini sorodnike, ki bodo 

za njih poskrbeli, enim tudi ti sorodnik plačajo te poti, drugo pa je gredo bolj 

posamezno, ko ni ene povezave. Pri puncah, ko gre za prostitucijo, so tudi stare od 17-

25 let, ki jih pripeljejo, one pa ne vedo, nimajo določenega cilja, ampak jim je 

naročeno, da so preko interneta spoznale fanta in gredo k njemu, čeprav če bi bilo to 

res, bi lahko ta fant, bodisi jih šel legalno obiskati ali pa uredil potrebne dokumente za 

vstop kot so vizum in podobno. Druga stvar pa je, da plačajo te poti s tem, da 

prodajajo tudi organe. Koliko je to težko dokazljivo pove dejstvo, da velikokrat žrtve 

niso pripravljene sodelovati, zanika, potem pa je to zelo težko.  

J. Najlažje bi bilo vsekakor, če bi oseba sama pristopila do mene in rekla lej, res ja, sem 

žrtev trgovine z ljudi, izkoriščajo me, daj pomagaj mi to bi bil najenostavnejši način. 

Zdaj, da bi sam prepoznal, da je neka oseba žrtev, je zelo težko, saj so ob kontrolah te 

osebe ponavadi nasmejane imajo iphone, ipode in podobno luksuz za njih, sama se ne 

bo izpostavila kot žrtev, zdaj pa, da bi jaz pri njenem nasmehu, predmetih in vzdušju 

prepoznal , da je ona dejansko žrtev, ker mi vidimo stereotipno, da imajo podočnjake, 

depresivne, vase povlečena, tega ni v realnosti, tega znaka ni, to je samo filmsko. Da 

bi jaz na podlagi tega prepoznal je zelo malo verjetno, nisem še imel primera, da bi 

med kontrolo rekel, glej ta bi pa lahko bila žrtev trgovine z ljudmi. Jasno, bi pa lahko 

taki znaki obstajali, ampak nisem o njih podučen.  



 

5. Kakšne posledice po vašem mnenju dejanje trgovine z ljudmi pušča na žrtvah trgovine z 

ljudmi? 

A. To je verjetno od vsakega posameznika različno, drugače jaz mislim, da ko ni izhoda 

opravljajo pač tisto delo, zato je zelo malo odkritega, saj nima drugega izhoda, saj jo 

zasužnjujejo iz dneva v dan, težko se temu naredi konec, da pride iz te grupe ven. 

Prizadenejo jih za vedno psihološke posledice, razni sindromi. 

B. Mislim, da gre v glavnem za psihološke posledice. Lahko pa se pojavi tudi fizične 

poškodbe zaradi pretepanja.  

C. Sigurno je taka oseba prestrašena ima razne psihološke posledice, travme, ne vem.  

D. Mislim, da so najhujše psihološke poškodbe. Fizične se že nekako pozdravijo, psiha 

pa je drugo, rabi ogromno strokovno pomoči, ki traja nekaj let ker to ni stvar, ki bi jo 

lahko hitro pozabil, ne glede na izkoriščanje, ker tukaj mislim, da potolčejo njihovo 

osebnost, on je lutka marioneta, ki dela tako kot oni zahtevajo, nima sovjega jaza.  

E. Sigurno to vpliva na kakšne stresne motnje, travme. Puščajo psihične in fizične 

posledice.  

F. Na videzu, mislim predvsem na dnevni videz, saj je običajno zaradi nočnega dela 

videti precej zdelano, utrujeno, brezvoljen pogled, se pravi tudi psihične posledice. 

Lahko pa je tudi, da dejavnost izvaja pod vplivom droge, to pomeni, da je zasvojena.  

G. Psihološke kot tudi fizične. Gre za posamezne travme in tudi lahko za poškodbe zaradi 

prisiljevanja.  

H. Gre sigurno za psihične posledice, travme in seveda tudi razne fizične poškodbe. 

I. V vseh teh primerih, ko je ona v podrejenem položaju, gre za depresivne osebe. 

Mislim, da jih zlorabljajo tudi s kakšnimi poživili, da pač ne pokažejo svoje stiske. S 

temi jih poživijo, da so tisti čas, ko morajo biti v službi bolj sproščene, tisti čas ko pa 

ne smejo nikamor iti pa so psihično na nuli, depresivne in podobno.  

J. Tako kot sem omenil psihološke težave, travme, nezmožnost nekega normalnega 

življenja, po drugi strani pa bi mogoče en majhni procent žrtev trgovine z ljudmi lahko 

užival v nekih stvareh, ki pa jih prej v matični državi ni mogel uživati, kot sem prej 

omenil (telefoni, avti pa ne vem drage obleke, štiklce, šminka pa ne vem še kaj). Se 

pravi neki standardi, ki jih v svojih državah ne morejo dosegati, pa jih sedaj dosegajo 

čeprav so žrtve trgovine z ljudmi, one to sprejemajo in ocenjujem, da se taka oseba ne 

bo nikoli izpostavila.  



 

6. Kako bi bilo treba po vašem mnenju obravnavati domnevno žrtev trgovine z ljudmi, ki v 

»sedanjih« okoliščinah živi bolje, kot je živela pred tem? Kako to vpliva na inkriminacijo tega 

dejanja? 

A. Vsekakor je taka oseba žrtev v začetku, glede na stanje, mogoče se ji je ponudil boljši 

ekonomski vidi. Vsekakor je potrebno tako žrtev obravnavati kot žrtev in tako dejanje 

inkriminirati.  

B. Ona tam dobi tisto obljubljeno. Tam kjer je ona doma je običajno resnično revščina. 

Kljub temu, da sedaj živ boljše mislim, da se je ne bi procesiralo, saj v teh okoliščinah 

lahko pošilja denar v svojo domovino, tako da tam nato lahko lažje živijo. No lahko bi 

tudi v tem primeru šlo za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.  

C. Kljub temu je taka oseba še vedno žrtev. Mogoče so pod takem pritiskom in toliko 

časa vpete v to, da potem dejansko misli, da je z njim nekaj narobe. Če je psihično 

nasilje nad njim daljše obdobje misli, da je to normalno. Sprejme to kot tako, se v to 

vda. 

D. Ne glede na to kaka je situacija doma, koliko je njej v narekovajih lepše tukaj je to še 

vedno služenje na njen, tukaj ni debate ali je potrebno ukrepati ali ne. V vseh teh 

primerih je to kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.  

E. Še vedno so one žrtve trgovine z ljudmi. Če je ona fajn je to ena od olajševalnih 

okoliščin za tiste, ki se s tem ukvarjajo.  

F. Če žrtev v tem uživa, da ni nobeden tega zlorabil. Če pa gre pod prisilo ali grožnjo pa 

je vsekakor žrtev. Odvisno od primera do primera. 

G. Vsekakor, ne glede, če tudi ona ne bi imela volje za to, ker gre ne nazadnje za uradno 

pregonljivo kaznivo dejanje in smo mi primorani zbrati dokaze na druge načine. Mi bi 

si morali dokaze zbrati sami, brez njene izjave in s tem dokazovati obstoj kaznivega 

dejanja. 

H. Sigurno jo je tudi zaradi tega potrebno obravnavati kot žrtev, saj so določene psihične 

posledice kljub temu nastale.  

I. Ja, saj je to že v začetni fazi videti, da si je ona ekonomsko opomogla. Čeprav 

dolgoročno bo propadla še bolj kot bi v svoji domovini. V začetni fazi ji je to 

zanimivo, druži se velikokrat tudi z vplivnimi ljudmi, dajmo reči vidi vrstnice 

sodelavke, ki so istega mnenja. Včasih se zgodi, da se katera izmed teh punc poroči s 

tem organizatorjem in jih ona nato s tem prepriča, da je ona uspešna in da če bodo tudi 

one nadaljevale s tem, da lahko tudi postanejo uspešne. Poleg tega pa jim ostaja še 



 

nekaj denarja, da ga lahko pošiljajo domov. Nekatere s tem res preživljajo svoje 

sorodnike ali pa celo preživljajo svoje mladoletne nezakonske otroke in jim s tem 

omogočajo šolanje, da jim ne bo potrebno tako živeti kot njim. Po mojem mnenju bi to 

bilo potrebno obravnavati kot žrtev s tem, da bi bilo potrebno morda na drugi način jo 

obravnavati oziroma postavljati vprašanja o njenih zmožnostih. Pa tudi več dela bi 

imeli z zbiranjem materialnih dokazov za dokazovanje tega dejanja.  

J. Jaz bom tako rekel, če tudi živi bolje to ne pomeni, da če se ona izpostavi kot žrtev 

trgovine z ljudmi, da ne bo tudi v naprej živela bolje, saj določena zakonodaja ureja, 

da si žrtve lahko uredijo status v državi ali pa če izpostavim Švedsko ali nekatere 

druge skandinavske države, ki izjemno veliko denarja posvečajo socialno ogroženim. 

Se pravi jaz osebno bi obravnaval, ker nekdo je imel korist, nekdo je nekaj moral 

narediti, da je prišel do nje oziroma do neke druge osebe ali je to naredil na silo ali je 

nekoga podkupil ali karkoli drugega. Taka oseba je žrtev trgovine z ljudmi definitivno, 

obravnavali bi jo tako v kolikor bi se izpostavila. Istočasno pa bi ji predstavil, da se 

njen standard ne bo poslabšal, kvečjemu bi si lahko uredila status in živela isto 

življenje še naprej s tem, da je nihče ne bi izkoriščal.  

 

7. Kako je po vašem mnenju treba ravnati z osebo, za katero v postopku ugotovite, da je v 

izkoriščanje privolila? Kako takšna privolitev vpliva na inkriminacijo tega dejanja? 

A. Če je v to privolila pač se je s tem sprijaznila, tako da je težko potem govoriti da je 

žrtev. Pač bi zapustila tega svojega delodajalca. Mislim, da je težko reči, da bi bila 

taka oseba žrtev. 

B. Po mojem v tem primeru ne gre za žrtev trgovine z ljudmi. Pač ona v tem primeru to 

zavedno dela, že v štartu je vedela v kaj se spušča. Vse to je za boljše življenje, za 

boljše življenje njenih v matični državi.  

C. Privolitev ne vpliva v dekrminalizacijo. Če že govorimo o dekletih je v to privolitev 

sigurno potisnjena z nekimi grožnjami, saj mislim, da dekle privoli v to mora obstajati 

bodisi huda beda in dekle ne vidi drugega izhoda, storilci pa to stisko izkoriščajo v 

svojo prid. Vsekakor je potrebno tudi tovrstna dejanja preganjati kljub privolitvi. 

Velikokrat je za to žrtvijo neka zgodba, kolikor sem s tem seznanjen ali ima otroka pa 

ga drugače ne more preživljati in podobno.  

D. Tukaj pa je težko opredeliti glede na to, da je oseba vedela, se strinjala, edino da so ji 

omejevali gibanje, da je zaprta. Je pa dobro, da sodeluje in da kaj več o tem pove. Saj 



 

lahko posreduje s podatki, da je le ona privolila, ostale pa so pri tem prisiljena. 

Privolitev izključuje, tu je njegova volja, ni prisiljen. Bi pa bilo lahko to odvisno od 

starosti, mislim na mladoletnike. Če je polnoleten in se s tem strinja. Če pa je 

mladoleten pa ne more sam privoliti, starše bi bilo potrebno o tem obveščati. Če je 

brez staršev bi bilo potrebno drugače voditi in zadevo inkriminirati.  

E. Glede na prejšnjo vprašanje ni vedela v kaj gre pa ji je boljše tukaj pa gre za to, da je 

vedela v kaj gre in je v to privolila tako da tega ne bi ocenjevala kot žrtev.  

F. Če gre za izkoriščanje revščine in zlorabe oziroma pritiska, vsekakor je treba tretirati 

kot žrtev. 

G. Je, še vedno je žrtev. V teh primerih oni izkoriščajo neke telesne hibe, da zavajajo 

ostale osebe in na nezakonit način pridobivajo finančna sredstva, po drugi strani pa je 

privolil v nekaj kar je nezakonitega. Nima nekega bistvenega pomena, ker je to 

storilec naredil iz koristoljubja. Privolitev ne opere kazenske odgovornosti storilca. 

H. V tem primeru pa ne ker je taka oseba privolila, ni bila fizično prisiljena in lahko bi 

odšla kadarkoli saj jo tudi nihče ne omejuje.  

I. Mislim, da bi se tudi to dalo urediti, kajti ko na primer v neki državi odkrijejo berača 

se le ti organizatorji selijo v drugo državo. V razgovoru bi bilo potrebno poglobljeno 

ugotavljati okoliščine in na podlagi tega se odločiti. Mislim, da bi bilo tukaj težje 

govoriti o obstoju kaznivega dejanja. Saj je deloma pomembna njegova privolitev. 

J. Če je že sam privolil, recimo za neko delo, bi jaz prej rekel, da gre za neko obliko dela 

na črno oziroma neustrezno delovno razmerje. Dejansko ni pod prisilo. Ta delodajalec 

ni nikogar prisilil, da gre z njim oziroma ni nikogar podkupil, da bi pridobil 

dokumente. Mislim, da bi v tem primeru šlo za neurejeno delovno razmerje.  

  

8. Kako pojavnost trgovine z ljudmi vpliva na pojavnost kriminala v državi in s tem povezane 

varnostne situacije? 

A. Seveda to vpliva na varnost v nekem okolju. Vemo, da večinoma se v teh night klubih, 

bordelih zbirajo tudi stranke, ki so večinoma kriminalci, kot mi rečemo operativno 

zanimive osebe. Obstajajo tudi night klubi, ki so ilegalni, to pa je še posebej slabo za 

ta kraji in okolico. Obstaja povezav z drogo in s tem povezanim vsem prekupčevanjem 

kot je na primer orožje in potem seveda spet v nadaljevanju tudi trgovino z ljudmi. 

Tudi obstaja oblika izvrševanja prisilnih kaznivih dejanj. 



 

B. Po moje to ni nekaj več kot to. To se odraža samo v tem krogu, ki so vpleteni v to 

izkorišča, ne vpliva pa to v okolico.  

C. Sigurno vpliva tudi na drugo kriminaliteto. Pozitivno sigurno ne vpliva. Zraven tega je 

prisotno še kaj drugega, kot so na primer droge, enostavno se kriminalno dejanje 

razširi v druge oblike. Trgovina z ljudmi je vsekakor bistveno več kot prostitucija, tu 

se lahko pojavijo tudi tatvine, ko nekdo to dela za svojega šefa.  

D. Odvisno katero trgovino gledamo ali gre za delo ali prostitucijo. Eno z drugem je 

povezano. Mogoče kak posameznik bi si zaželel prostitutko, nima sredstev pa bo 

naredil kaj, da do tega pride. Kriminalna združba lahko tudi začne z izsiljevanjem 

določenih vplivnih ljudi, ki so bili koristniki uslug prostitutke. 

E. Pojavnost trgovine vpliva na pojav tudi drugih oblik kriminala. Recimo droge, 

izsiljevanja in podobno. Kot razširitev nabora kaznivih dejanj pa pomanjšuje splošno 

varnost. Varnost se zmanjšuje.  

F. Mislim, da vpliva tudi na druge, kot so na primer pristnost mamil, izsiljevanja na 

primer privatnika posneti s prostitutko in ga nato izsiljevati ali pa kakega politika. 

Sigurno je to povezano z varnostno situacijo, ki se s tem zmanjšuje.  

G. Seveda da vpliva, ker sama kriminalna dejavnost vzporedno pokriva tudi druga 

kazniva dejanja, kot so promet z drogo, ilegalno sprovajanje ljudi, v določenih 

primerih tudi, ko se nekak kriminalna združba zbere se vzporedno izvajajo še druga 

kazniva dejanja, povezana tudi širijo. 

H. Vpliva tudi na ostale oblike, največkrat drogo in tudi na več drugih, kaj pa vem 

katerih, sigurno je tega več.  

I. Splošna varnost je težko oceniti ali se zmanjša ali ne, je težko opredeliti, saj če 

gledano to verigo trgovine z ljudmi vidimo, da ko jih oni prepeljejo noter pri tem 

sodelujejo tudi razni narkomani, ta denar reskirajo, da jih bodo dobili in s tem 

kazensko ovadili. Se pravi, če tam dobijo kak denar to pomeni, da bodo v notranjosti 

morda manj kradli na ta način se kriminalizacija s tem lahko celo zmanjša. Je pa druga 

zadeva, ko ti ljudje v nadaljevanju pridejo noter s to trgovino jih nato izkoriščajo se 

poveča siva ekonomija kar mi sicer kot fizične osebe ne pogruntamo, se pa to odraža 

na nivoju države.  

J. Zdaj bi bilo to potrebno specificirati za katera kazniva dejanja bi lahko šlo, sam bi 

sicer to še povezal z drugimi kaznivimi dejanji, ne bi pa posvečal velik del pozornosti. 

Da so žrtve trgovine z ljudmi prisiljeni v storitev nekih kaznivih dejanj mogoče bi 

izpostavil primer o katerem sem pridobil tudi informacije, da nekateri tujci oziroma 



 

ilegalni prebežniki, ki v matični državi nimajo denarja, ne morejo plačati organizatorju 

za ilegalni prehod meje in se organizator odloči, da bo pač to poplačal na nek drugi 

način, se pravi s storitvijo nekega kaznivega dejanja, bodisi z vlomom ali tatvino 

zlatnine in se na tak način oddolži, da ga je organizator pripeljal čez schengensko 

mejo. Ja lahko bi rekel da ima vpliv. 

 

9. Kdo so po vašem mnenju najpogosteje storilci trgovine z ljudmi? 

A. Zanimivo vprašanje. Organizatorji, ki z žrtvami upravljajo, so koliko nam je znano 

znani gostinci, v osnovi kriminalne združbe, ki so lahko največ povezani z drogo, 

orožjem in seveda tihotapstvom ljudi. 

B. To so največkrat tisi, ki imigrirajo pred tem, na primer Romun gre v Italijo tam se 

ustali, potem pa on svoje gor pripelje, tam si ustvari svoj krog iskalcev prostitucije in 

potem to poteka. Pa tudi taki, ki so se iz svoje države odselili zaradi ostalih raznih 

drugih kriminalnih dejanj pa tudi taki, ki so povezani z določenimi združbami. Tudi na 

primer pri storilcih beračenja je značilno, da se pogosto premikajo. Malo tukaj malo 

tam, da niso preveč zaznavni s tem pa se lažje izmikajo našim zaznavam. Pri 

prostituciji pa se žrtve, ko se pripeljejo v neko okolje, tam tudi ostajajo. Ker je ožji 

krog, ki ve za to, zato je to v bolj zaprtih krogih. So kot neki punkti.  

C. Sigurno se tukaj s tem ukvarja združba. Posameznik se s tem ne more ukvarjati, če pa 

se bi želel bi gotovo na hitro propadel. Razni storilci, ki so že vajeni podobnih tveganj.  

D. Pri trgovini z ljudmi mislim, da prevladujejo moški, lahko pa so tudi ženske, tudi take, 

ki so bile v preteklosti žrtve trgovine z ljudmi, saj so jim poznane metode pritiska, 

brezposelni, ki nikjer ne delajo pa se pojavljajo z veliko denarja. Ljudje, ki so lahko 

vodljivi so zadnji členi v verigi in pa tudi posamezni odvisniki od drog, za kake 

malenkosti ker tako in tako ne vedo kdo stoji za tem. Tudi posamezni povratniki. Ko 

si enkrat v kriminalnih krogi ne moreš kar tako izven tega.  

E. Večinoma so to moški. Tudi povezava kriminalnih združb. Tudi ženske, ker ženska 

bolj ženski zaupa.  

F. To je najbolj prisotno v nekih mafijskih krogih, ona drži roko nad tem. V Sloveniji 

prednjačijo južnjaki. So pa tako moški, kot tudi ženske. Iščejo osebe, ki naj bi izvajale 

neko delo na primer sobarice v hotelih nato pa se izkaže, da se morajo prostituirati. Pa 

tudi pridobitev delovne dokumentacije storilce stane določen denar tako, da oni nato 

žrtvi rečejo ti si nas stala toliko in toliko sedaj pa boš ta strošek oddelala.  



 

G. To so veliki večini moški. Obstajajo tudi par moškega in ženske. Nekdo mora poiskati 

primerno žrtev. Recimo ženska ženski lažje zaupa zato je za novačenje primernejša 

ženska. Nudijo jim bivališče v srednji verigi večina moški. Ker gre za koristoljubje je 

večja verjetnost, če je bil že povezan s kriminalom, da bo tukaj bolj uspešen, saj je že 

v preteklosti razmišljal na način kriminalca.  

H. Po mojem so storilci v veliki večini moški, starostno je sicer težko opredeliti, so pa v 

to vpletene organizirane kriminalne združbe, ki delujejo po hierarhični lestvici. 

I. Mislim, da gre največkrat za osebe, ki so bile že obravnavane za razna kazniva dejanja 

od tihotapstva in podobnih oblik. S tem so si pridobili določen denar, ki ga nato 

operejo na ta način da odprejo gostinski lokal in v nadaljevanju izkoriščajo tam te 

ljudi. Povratništvo je tesno povezano s trgovino z ljudmi. 

J. V manjši meri mogoče tudi ljudje, ki so že bili žrtve trgovine z ljudmi so se v temu 

našli in so se naučili manipulirati ali s silo ali z netočnimi informacijami ali denarjem, 

po drugi strani pa je to organizirana skupina ljudi, ki ima to morda v posameznih 

primerih družinsko ukoreninjeno, da pač vladajo neko populaciji in se oni odločajo na 

kak način bo določena zadeva izpeljana. Zdaj, da bi pa izpostavil, bi lahko na kratko 

rekel organizirane kriminalne skupine, ki novačijo iz različnih baz kot so na primer 

socialno ogroženi in podobno.  

 

10. Ali ste bili deležni usposabljanja s področja trgovine z ljudmi? 

A. Ne. 

B. Niti ne, koliko smo si kaj prebrali, ne pa da bi služba kaj v tej smeri organizirala. Bilo 

je na odpravah predvsem omenjeno, ko so se pojavili kaki sumi, ampak v glavnem za 

Bolgarke in Romunke. Drugo pa ni bilo na to temo.  

C. Mislim da, ampak je bilo to že precej dalj. Imam občutek, da smo enkrat govorili o 

tem pa ne vem če niso bili iz Sektorja kriminalistične policije in so nam oni to 

predstavili. 

D. Več let, enih sedem, osem let, če ne več je bil v Tacnu usposabljanje, en dan, bili so 

avstrijski predavatelji, ki so predstavili razliko med tihotapstvom in trgovino z ljudmi, 

to je bilo čisto tisto na hitro. Karkoli ekstra pa ne. 

E. Ne 



 

F. Ne. Bil sem s kriminalisti pri eni zaključni akciji, drugače pa nima nekih znanj. 

Ampak niso bile žrtve trgovine z ljudmi. One so se sicer prijavile za drugo delo, pol pa 

so mogle delati to, vendar se tudi tega niso branile.  

G. Da, pred dobrima dvema mesecema. 

H. Ne. 

I. Ne, to nisem bil in se tudi ne spomnim, da bi bil kateri izmed naših policistov. Edino 

kar se je omenjalo na usposabljanju s področja meje, ampak samo omenjalo.  

J. Ciljno usmerjenega usposabljanja ne, je pa bila tematika predstavljena v sklopu 

problematike po meji in tujcih. Na kratko smo se dotaknili nekih znakov. 

Usposabljanje je potekalo na lokalnem nivoju, ki ga je vodil pomočnik komandirja.  

11. V kolikšni meri je bilo to usposabljanje uporabno za vaše delo? 

A. Ni bilo.  

B. Ni možno odgovoriti. 

C. Glede na oddaljenost tega usposabljanja bi le to težko pravilno odgovoril. Mislim pa, 

da sem začel na stvari gledati drugače, bolj se zavedaš. Ni tega toliko, da bi bil ves čas 

pozoren na ta pojav. Težko bi kaj več odgovoril glede na oddaljenost.  

D. Seveda zelo, ker so nam razložili kako k temu pristopiti pa vsaj naučili so nas med 

razlikovanje tihotapstva in trgovine, ker meni je do takrat bilo to eno in isto, pa 

mislim, da je danes še marsikomu nerazumljivo. Dalo mi je vsaj razločevanje, če ne že 

kaj več.  

E. Ni odgovora. 

F. Ni odgovora.  

G. Usposabljanje je bilo zagotovo koristno, ker ti v prvi fazi razširi pogled oziroma te 

spomni, da ko delaš razmišljaš širše se pravi na neke pojave, kateri niso toliko 

razširjeni kot so na primer klasična kazniva dejanja tatvine, vlomi in podobno, ampak 

se ta oblika pojavi bolj poredko in bolj je prikrita. Kar pomeni, da se ti lahko z nekim 

oškodovancu kaznivega dejanja recimo lahko pogovarjaš ampak se tega sploh ne 

zavedaš, ker ti pa tudi nisi bil dovolj previden, da bi to prepoznal. Bilo je 

predstavljeno, na kak način naj se tega lotimo, na kaj naj bomo pozorni, kdo to 

obravnava, na kašen način, skratka koristno usposabljanje.  

H. Ni odgovora. 

I. Ni odgovora. 

J. Bile so osnove nekaj je bilo, da bi pa postal ekspert pa nikakor ne.  



 

12. S katerimi projekti s področja boja proti trgovini z ljudmi ste policisti seznanjeni? 

A. V manjši meri s problematiko belega blaga. To frazo smo slišali, drugače pa samo kar 

se med seboj pogovarjamo glede izkušenj, drugače pa ni bilo nekega seznanjanja s 

posebni projekti. Mogoče še kakšne redne seznanitve o dogodkih.  

B. Ja nekaj sem slišal preko medijev, pa tudi kje kak dokument v službi je prišel na to 

temo. Ne spomnim pa se nobenega konkretnega projekta.  

C. V okviru lokalne kriminalistične skupine, ki deluje na postaji je bilo s strani vodstva 

na začetku naloženo nam policistom, tudi vodjam izmene, da bi tekoče zadeve iz vseh 

področij na odpravah na delo obdelali, potem pri samoobrambi in izobraževanju so o 

tem povedali, sama seznanite pa je nato na strani vsakega posameznika.  

D. Tisto kar dobimo po elektronski pošti in pa kar smo seznanjeni na odpravah na delo. 

Nekega posebnega seznanjanja s posebnimi projekti policija ne izvaja.  

E. V službi nismo seznanjeni s temi projekti. Nekaj sem slišala o projektih preko 

medijev, mislim da je društvo beli obroč. V glavnem v službi ni nič na to temo. 

F. Bral sem o temu, bili so celo neki multiplikatorji že kar nekaj let nazaj. Cel projekt je 

potekal, določeni so bili multiplikatorji. Zastavila si je policija nek projekt ampak na 

tem je potem obstalo in zamrlo. Sam tudi ne zasledim nekih informacij na to temo. 

Premalo poudarka je zadnje čase dano temu s strani policije. V današnjih cajtih je cel 

kup podatkov in lahko bi rekel da tudi preveč. Mislim pa, da je težava v policiji tudi 

nemotiviranost zaradi trenutnega statusa policista kot je.  

G. Če govorimo, da je to v nekih klubih je to z inšpekcijsko službo potrebno ukrepati in 

tukaj policija tudi sodeluje. Z drugimi načini ukrepanja oziroma projektih policija kot 

služba ne seznanja policistov. 

H. Pride kakšen dokument, ampak kaj konkretnega ni. Če pride kakšna depeša, da je 

kakšna možnost da se lahko pojavi. Drugače pa na to temo ni skorajda nič govora.  

I. Spomnim se, da so bile v preteklosti neke zloženke na temo trgovine z ljudmi. Na sliki 

so bile ženske, šlo pa se je samo na prostitucijo. Glede drugih projektov pa nismo bili 

seznanjeni.  

J. Ne in se tudi ne spomnim in tudi ne spomnim se nobene depeše na to temo samo nekaj 

dokumentov o pogrešanih osebah, ki bi se lahko povezale s tem.  

 

13. Kako ocenjujete uspešnost ukrepov, ki jih izvaja državna politika v boju proti trgovini z 

ljudmi? Kako bi bilo to možno še izboljšati? 



 

A. Ne nisem seznanjen vem pa, da se v policijskih vrstah izvajajo nadzori po teh lokalih 

moti pa me ob tem to, da ko se napiše kaka operativna informacija, da so tam bile 

kontrolirane osebe, ki so imele urejen status, urejeno delovno dovoljenje, to je lepo in 

prav. če so le opravljale tisto delo za katerega namene je to delovno dovoljenje bilo 

izdajo, kar pa verjetno ni res. Za tem se izvaja marsikaj, kar pa običajno pri teh 

nadzorih ni zaznano. Težava je, da je dokumentacije v veliki večini urejena, ne 

opravlja pa se dejavnost za katere je le ta izdana. Z večjimi kontrolami bi se lahko 

stanje izboljšalo. Govorice se seveda širijo hitro s čem se kje ukvarjajo. Nadzor bi 

lahko to pojavnost zmanjševal. V štartu je težko to ugotoviti in preprečiti.  

B. Tukaj nekih ukrepov ne vem, vse se dogaja, imam občutek da se o tem in ukrepih 

odvija smo v nekih krogih, delovnih skupinah. Malo sem s tem seznanjen skoraj mi ni 

poznano. Težko je reči kaj bi se dalo. Saj se dela po tem področju, samo težko je 

potem to dokazovati na sodišču. Dogaja se, da priče tudi potem na sodišču ne priznajo 

oziroma ne povejo, storilci pa tako in tako ne priznajo. Na področju pravosodja bi bilo 

seveda potrebno kaj storiti. Večina potem pade v vodo. Nismo nekako najbolj uspešni. 

Nič ni odmevnega na primer, da bi bilo preko medijev da so dobili neko združbo. Več 

bi bilo potrebno obveščati o tem problemu preko medijev, da se ljudje tega lažje 

zavedajo in več mislijo na to.  

C. Mislim, da ima več služb naloženo delo po tej problematiki. Boljše bi bilo, če bi to 

politiko vodila ena služba in to bolj aktivno. Kolikor si jaz lahko tukaj razlagam glede 

na to, da mi zadeve niso tako podrobno poznane. Menim pa, da bi bilo potrebno več 

vlagati v izobraževanje služb, ki bi lahko prišle v stik z žrtvijo.  

D. Obsoditi te ljudi, ki pridejo na sodišče, hitrejši postopki. Absolutno nuditi pomoč žrtvi. 

Če pričakujejo, da bodo te osebe kaj povedale, naj jim ponudijo zaščito in neka 

nadomestila. Saj so te osebe lahko podvržene raznim zastraševanjem in izpostavljene 

javnosti. Premalo je osveščanje širše javnosti. Da bi se kaj več vedelo o tem. To je 

povezano tudi z drugimi službami kjer je potrebno sodelovanje. Javnost pa je o tem 

premalo seznanjeja saj lahko večkrat slišimo, da se posamezniki izražajo, kaj pa je 

prišel gor, pa bi ostal tam od kod je. Premalo osveščenosti.  

E. Sploh ne vem kake ukrepe država izvaja.  

F. Ne vem kaj za eni projekti se vodijo. Moralo pa bi biti ustrezna motivacija policija. 

Nehati je potrebno jemati policiji. Problem je vsekakor tudi znanje policije saj 

ocenjujem, da policiji nimamo zadostnega znanja s tega področja. Znanje je promet, 



 

kar je dalje je znanje tukaj končano, dejansko je tako in tako si moramo priznati 

imamo zelo nerazgledane policaje kar se tiče širine področja, ki ga policija pokriva.  

G. Glede na samo težo preiskovanja in odkrivanja se mi zdi, da je sodelovanje z nevladni 

organizacijami koristno, saj se navedeni borijo proti nečem kar je lahko v družbi 

spregledano. Državna politika, kaj bi bilo možno še izboljšati mislim, da nadzor nad 

opravljanje prostitucije. Na primer kot samostojni podjetnik, bil bi zabeležen in 

nadzorniki bi imeli dejanski pregled koga imamo na terenu in mi samo nadziramo, da 

je vse v redu. Vsi ostali, ki ne bi bili registrirani, bi se jih obravnavalo kot zlorabljanje. 

Pri tisti populaciji oziroma državljanih, ki so pogosteje izkoriščani pa bi bilo potrebno 

uvesti neko regulacijo zaposlovanja.  

H. Ocenjujem, da se ukrepi izvajajo na nezadostni ravni, prvo po medijih je zelo malo 

tega, potrebno bi bilo več obveščanja državljanov na preprost način, da se to dogaja in 

v kakšnih oblikah, tako da bi tudi državljani, ki se lahko s tem srečajo, posledično 

temu le to prijavili policiji. Kdo so najpogosteje žrtve. Še posebej pa v mejni policiji 

bi morali vsi policisti biti deležni tega usposabljanja.  

I. To je tako, kot policist gledam na to da bi morali imeti službo ali pa par 

strokovnjakov, ki bi se s temi ljudmi začeli ukvarjati in jim pravilno predstaviti njihov 

položaj, da so žrtve, ne da so storilci in da jim želimo pomagati. Kajti, ko enkrat 

dobimo odgovor od žrtve, da je izkoriščana pa je to lažje dokazovati. To je tako kot 

tudi če oškodovanec kaznivega dejanja ne želi prijaviti, je tudi tukaj težko stvari 

voditi, če se žrtve ne prepozna. Mogoče pa bi bilo res dobro dva tri ljudi, ki bi se s tem 

konkretno ukvarjali. Ne vem kako je to po drugih državah. 

J. Nisem seznanjen z nobenim načinom izvajanja državen politike. Ne vem. Bi pa bilo 

vsekakor potrebno izvesti usposabljanja s tega področja in pa vsekakor vključiti tudi 

vsebine te državne politike v kolikor seveda obstaja.  

 

14. Kako številčnost kadra, organizacijski pristopi ter metode dela policije s področja tujske 

problematike vplivajo na prepoznavo žrtev trgovine z ljudmi? 

A. Mislim, da glede prepoznavanja trgovanja z ljudmi je zelo malo slišati o tem v policiji. 

V policiji bi bilo potrebno veliko več postoriti na to temo in na tem področju. So pač 

le ljudje žrtve in seveda večinoma mladi.  

B. Evo prej je tega bilo dosti, večinoma je bila to romska populacija Bolgarov in 

Romunov. Od kar pa so ti vstopili v EU je pa to tukaj slabo večinoma gre preko 



 

Madžarske. Pa tudi je to ker so evropejci, če jih kaj vprašaš po namenu se lahko hitro 

zakomplicira, saj imajo pravico do prostega gibanja. V glavnem gre preko Madžarske. 

Ocenjujem, da nas je zadosti.  

C. Na našem mejnem prehodu ključno število ne vpliva. Za enkrat nas je dovolj tako, da 

se policist lahko osredotoči na potnike. Menim, da imamo sorazmerno dobro kontrolo 

tako, da se lahko tudi vsakemu potniku dovolj posvetimo. Na obliki dela tukaj na 

vlakih menim, da ni problem je pa možno, mislim da je veliko večja možnost na 

cestnih prehodih.  

D. Kader po moje, glede na številčnost ljudi, bi se mogoče dalo, kot smo se že prej 

pogovarjali glede na usposabljanje, tega pa manjka. To bi bilo potrebno dati večji 

poudarek. Takrat, ko sem bila jaz v Tacnu mislim, da smo bili iz naše postaje štirje. 

Potrebno bi bilo to policistom podrobneje predstaviti. Kadra imamo dosti ne pa 

usposobljenega. Na višjem nivoju verjetno so dosti usposobljeni, ampak prvi smo mi 

na terenu, nas pa nobeden ne izobražuje, nam pa ni nobeden dal potrebnega znanja za 

to prepoznavo.  

E. Se mi zdi da kadrovsko smo zadostni ker tega spet ni toliko. Bolj je kar se tiče 

izobraženosti eno so bili vendar premalo. Vem za te zadnje, ko so bile dve policistke 

na usposabljanju za ostale pa se ne spomnim. Ja na usposabljanjih bi bilo potrebno 

narediti veliko več. Noben nič ne govori o tem.  

F. Na to sem ti že prej odgovoril velik problem je znanje in motivacija.  

G. Glede na poznavanje za našo PU bi lahko rekel, da smo uspešni glede na številčnost, 

ki se ukvarja z nadziranjem tega. Težava pa je že pri zakonodaji za odpiranje drugih 

prikritih preiskovalnih ukrepov. Se pravi, da rabimo že oškodovanca, da te ukrepe 

lahko pričnemo izvajati se pravi, da je zakonodaja stroga se mi zdi, da smo tukaj 

omejevani in s tem samo preiskovanje. Menim, da glede na starostno skupino in 

izkušenost na naši PP in glede na ljudi, ki izvajajo razgovore s strankami, tujci, da bi 

policisti prepoznali vsaj osnovne znake, ki bi nakazovali, da je nekdo proti svoji volji 

prišel v RS.  

H. Kot prvo je premalo kadra. Kot drugo organizacija dela je da se osnovne stvari, ki se 

delajo se delajo, ni pa ciljno usmerjenih skupin na postaji, ki bi se s tem ukvarjala in le 

to tudi ustrezno zaznavala.  

I. Seveda ima to vpliv na odkrivanje in prepoznavanje. Večkrat se s takimi primeri 

srečaš lažje to prepoznaš. In več ljudi je za to usposobljenih, lažje se bo to odkrivalo. 

Zdaj je mislim na kriminalu par ljudi, ki to bolj spremljajo in vedo kako se to dogaja, 



 

mi na terenu pa nismo s temi indici toliko seznanjeni, da bi ti takoj preklopilo, da bi pa 

tukaj znalo biti neka trgovina z ljudmi. Običajno se pojavi, samo aha tam odpirajo 

neki lokal, kjer bodo plesalke, nihče ne gre in preveri kdo je lastnik, ali je bil že za kaj 

obravnavan, da bi preko tega prepoznavali. Tudi pri ilegalcih nismo seznanjeni z 

nekimi indici ampak v glavnem zbiramo podatke od oseb o njihovi poti in strmimo k 

temu, da jih čim prej vrnemo nazaj hrvaškim policistom. 

J. Pomanjkanje kadra vpliva na težave pri odkrivanje žrtev trgovine z ljudmi, prav tako 

povečan obseg dela, število nalog, ki jih morajo policisti poznati iz raznoraznih 

zakonodajnih področij in zato tudi ocenjujem, da se ne posveča dovolj. Bodisi policist 

ali policistka, da bi iskal neke znake ali pa da bi jih prepoznal še posebej pa če ni 

usposabljanja na to temo. Se pravi, da je potrebno usposobit in spremenit metode na ta 

način, da se vsaj par ljudi iz posamezne policijske postaje za to usposobit, saj gre za 

zelo zahtevno temo, ki je morda lahko tudi čustvena in kot tako predstaviti na takšen 

način, da se to dotakne tudi policistov, čeprav nas učijo, da moramo biti trdni kot 

kamen, in da bi se s tem usmerili tudi na to področje. 

15. Kako bi ocenili primernost zakonodaje s področja trgovine z ljudmi (nacionalne, EU in 

mednarodne konvencije)? 

A. Zakonodaja je očitno zapletena saj v zelo redkih primerih pride do končnega epiloga. 

Prezapleteno je dokazovanje. EU in mednarodna zakonodaja oziroma konvencije pa 

mi niso poznane.  

B. Zakon je napisan kar dobro, kar pa je v nadaljevanju problem z dokazi. Žrtve na 

sodišču ne želijo nič povedati zaradi straha. Grozijo družini.  

C. Jaz mislim, da zakonodaja ni tak problem, da je napisana tako kot bi mogla biti. Je pa 

res problem to odkrivati. Sama meja kot takšna, čim je prestopljena na kakršen koli 

način, se nato v notranjosti odvija raznorazne zadeve.  

D. Po pravici povedano, da niti nisem gledala glede tega, vem pa recimo, da imamo v 

nacionalni po Zakonu o tujcih možnost zaščite teh ljudi. Sigurno je kaj po kazenskem 

zakoniku. Zakaj se tem ljudem, ki se jih dobi ne pobere sredstva kar imajo, proda in se 

pokrijejo stroški in poplača tisto kar je žrtev delala za njega. Saj ima žrtev neko 

zadoščenje, da je on kaznovan ampak kaj je to. Na žrtev se pozabi, ona ga mora potem 

na zasebno tožbo tožiti kar pa žrtve, ki večinoma prihajajo iz tujine tega ne storijo, saj 

si želijo čimprej vrniti domov. On, ko prestane zaporno kazen, pride ven in ima ta 

sredstva na razpolago, no res ne vem koliko je zagrožena kazen po našem zakoniku. 



 

Tukaj bi bilo potrebno nekaj narediti, da žrtev pride do svojih sredstev. Po tem bo on 

enostavno naprej delal.  

E. Ne vem kako je primerna, ampak verjetno, ko je napisana je napisana v redu, vendar 

prihaja do težav pri izvajanju. 

F. Tega glih toliko ne poznam ampak mislim, da ta naš Kazenski zakonik sam kot tak ni 

slab. Težava je izvajanje. Vse kar se tiče policije je v redu, problem pa je na sodiščih 

in tožilcih, pa ne samo pri tem tudi na ostalih področjih. Se pa bojim, da so vplivne 

tudi veze. V policiji niso problem veze, ker se postopki vodijo pri drugih organih. 

Ostale EU in konvencij s tega področja ne poznam, niti nisem slišal za njih.  

G. Ne, to mi je edina stvar Prekriti preiskovalni ukrepi, ker mislim da so členi primerno 

obširni in ustrezno zapisani. Samo visoki standardi za dokazovanje s pomočjo prikritih 

preiskovalnih ukrepov.  

H. Poznano mi je zelo malo ali skorajda nič, ker ni nekega usmerjanja k tej problematiki. 

I. Mislim, da bi bilo potrebno bistveno več narediti na usposabljanju policistov s tega 

področja, pa ne samo policistov ampak tudi druge službe, na primer tožilstvo, sodstvo, 

da bi tudi oni začeli gledati drugače na ta problem. Naj dajo informacije v kateri smeri 

naj policija zbira informacije in dokaze, da bodo lahko neko dejanje pripeljali do 

obsodbe. Se pravi kaj bi potrebovali za obsodbo. Sedaj delamo po lastnih usmeritvah 

in tistem kar mislimo, da je pravilno.  

J. Jaz sem zelo slabo seznanjen s to zakonodajo. Kajti veliko več dajemo poudarka 

zakonodaji z delovnopravnega področja kot je na primer Zakon o zaposlovanju in delu 

tujcev, Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno. Da bi pa bil seznanjen 

kako drugače pa ne.  

 

16. S katerimi službami in v kakšni obliki poteka, oziroma bi potekalo, vodenje postopkov v 

primeru odkritja potencialne žrtve trgovine z ljudmi? Kako to sodelovanje poteka znotraj 

države in kako na mednarodni ravni? 

A. Težko je dokazovanje. Če bi bile ponarejene listine je postopek tudi odvisen ali gre za 

polnoletno ali mladoletno osebo, če je oseba mladoletna se v vodenje postopka vključi 

socialna službe, tožilstvo, mislim pa da bi se v delo vključili tudi kriminalisti. Če gre 

za mladoletno osebo, bi se verjetno preverjalo v državi od koder prihaja, se pravi 

preko Interpola. Težje je, če oseba potuje v okviru zakonitih dokumentov.  



 

B. Če gre za starejšo osebo, polnoletno, bi se v delo vključil kriminalist, mi to njim 

predamo, če pa gre za mladoletno pa bi se v delo vključila socialna služba. Na 

mednarodni ravni pa bi nato kriminalisti sodelovali z Interpolom.  

C. V našem primeru sigurno s strani kriminalistične policije, če bi bila oseba mladoletna 

delavci socialne službe, lahko tudi zdravstvo, če bi bilo še kaj drugega narobe. Ne 

vem, če bi bile v to vključene še kakšne druge službe.  

D. Prvo kar bi obveščala vodstvo, pomočnik komandirja ali komandirja itak pridejo 

kriminalisti, tožilci, mogoče ne bi bilo slabo obvestiti socialno službo, nekoga, ki je iz 

nevladne organizacije, ne pa nekega študenta, ki dela za to organizacijo. Nima izkušen 

in ne ve kako bi lahko ustrezno pomagati. Žrtev mora čutiti pravo podporo iz 

zaupanje. Civilu se bi lahko bolj odprla kot uniformi. Ne veš kakšne izkušnje ima 

žrtev s policijo. Morda je že kdaj zaprosila za pomoč, pa je policisti niso resno vzeli, 

tako da tudi na to je potrebno biti pozoren. Saj ne vemo kaj se je dogajalo med potjo.  

E. Obveščala bi center za socialno delo, če pa so otroci pa bi bilo obvezno obveščanje 

centra za socialno delo. Verjetno kriminalistično službo in tudi vodstvo.  

F. Računam na to, da bi zadeve s tega področja moral prevzemati kriminalist iz uprave. 

Težav je, da pa imamo po združitvi precej kriminalistov, ki tudi sami ne vedo kaj 

delajo. Moral bi biti nekdo na katerega bi se v takem primeru obrnil in bi ti znal dalje 

svetovati, kako s tako osebo ravnati. Ne vem, sociala nima nič s tem, ali pa rdeči križi, 

ki ilegalcem nudi običajno obleko, drugega nima. Tako da razen SKP ne vidim službe, 

ki bi tukaj sodelovala. Je pa res, da ne vem katerega kriminalista bi bilo potrebno 

obveščati, se pravi linijsko povezan.  

G. Po moje bi bilo primerno obvestiti center za socialno delo in nevladno organizacijo, ki 

je pristojna oziroma se ukvarja s tem področjem, glede ustrezne namestitve, pa 

mogoče s tožilstvom glede dogovora, da bo v postopku pričala. 

H. Kot prvo tako osebo nemudoma ločiti od ostalih, obveščati naše službe v policiji, 

socialno službo. Za drugo ne vem.  

I. Obveščali bi na primer tožilstvo, ki bi moralo pristopiti k temu primeru, pa seveda da 

bi nas malo usmerjalo, zdravstvo, pa tudi center za socialno delo. Zdravstvo na tak 

način, da bi pač prepoznavali bodisi poškodbe delavcev, pri prostituciji pa v primeru 

če delodajalec ne bi bil zadovoljenj z njo in bi jo fizično pretepal, da bi nas o teh 

primerih obveščali. Centri za socialno pomoč pa, da bi imeli možnost nastanitve te 

žrtve kajti, ko bo žrtev pripravljena nekaj pričati proti osebi, ki jo izkorišča se ne more 

vrniti nazaj na stanovanje, ampak jo je potrebno nekam namestiti. Težko se je odločiti, 



 

da boš ti nekoga izdal, ki ti omogočaj bivanje, hrano in podobno. Pa tudi sistem bi 

moral biti tako naravnan, da bi takoj v kazenskem postopku država že odločila o 

odškodnini žrtev in sicer najmanj za znesek katerega je na račun izkoriščanja storilec 

pridobil. Ta znesek bi moral pripadati žrtvi.  

J. Definitivno Sektor kriminalistične policije, še posebej če gre za neko konkretno 

zadevo center za socialno delo bi imel pri tem zelo pomembno vlogo, še posebej ker 

so bolj taktni pri nekem svojem delovanju, tudi upravne enote, ki izdajajo neka 

dovoljenja, saj bi lahko le te bile bolj pozorne pri izdaji teh dovoljenj in sicer v smeri, 

kdo je prišel po dovoljenje, neka tretja oseba ali oseba sama tako, da bi lahko tudi oni 

kaj več lahko sodelovali z nami. Sem pa prepričan, da obstaja tudi kaka nevladna 

organizacija ali morda celo več njih konkretno pa ne vem katere in tudi nisem s tem 

seznanjen.  

 

17. Kako poteka (bi potekal) pogovor z osebo v postopku prepoznave potencialne žrtve 

trgovine z ljudmi? 

A. Tak razgovor je po moje zelo težko voditi, ker je ta oseba v štartu na razgovor 

pripravljena. Velikokrat ne bo smela nič povedati, je preplašena, ločimo jo od voznika. 

Odvisno katere državljan je ali je potrebno prevajalca. Ni izdelanega profila za 

razgovor s tako osebo. Zelo malo izkušenj imamo s tem. Na tem področju bi bilo še 

marsikaj za postoriti. Govorimo ogromno o temu, naredi pa se bore malo. Vsi smo 

osredotočeni bolj na vse drugo kot na to področje, Je pa res pereča tema, ampak 

mislim, da je težko odkriti na štartu, lažje je v notranjosti, ko so osebe že v poslu.  

B. V naših primerih bi ločil osebe med seboj enega po enega na razgovor, vključitev 

prevajalca. V bistvu je ločitev od storilca. Odvisno je veliko od okoliščin. Če bi bilo bi 

to kriminalisti to prevzeli.  

C. To bi se lotil s posebnim taktičnim pristopom, osebo bi ločil od ostalih. Probal bi jo 

sprostiti, da ne bi bila preveč izgubljena. Taka oseba se lahko drugače zapre vase in ti 

s tem ne posreduje podatkov, ki so ključni v tem momentu.  

D. Zelo prijateljski pristop je potrebno uporabiti, če bi se dalo bi razgovor opravljali sami 

brez prevajalci, če bi bil prevajalec bi gledala, da bi bila ženska še posebej, če je bila 

žrtev zlorabljena s strani moških. Ne vem, jaz bi na začetku začela tisti osnovno 

razgovor, ne bi takoj šla na tisto da je žrtev. Želela bi jo taprvo sprostiti. S časoma 

stopnjuješ, da greš v tisto smer. Treba je priti takole okrog. Počasi.  



 

E. Nežen, na razumevajoč način voden razgovor, ne moreš zapenjati, ker se osebe nato 

bolj zaprejo. Postopoma bi probala ustvarjati prijetno okolje v katerem bi se ta oseba 

odprla.  

F. Odvisno, kako bi se on obnašal. Ženska se bolj ženski zaupa in pa seveda poiskal bi 

policiste, ki so bolj komunikativni sposobni in niso konfliktni. Pri ženski se ženska 

bolj odpre in s tem lahko od nje pridobi konkretne podatke. Je pa tega precej v RS 

vendar mislim, da je tega zelo malo odkritega.  

G. Po moje bi ta razgovor moral potekati na preprost način, da bi ta oseba nam zaupala, 

da imamo mi interes jo potegniti iz nečesa slabega. V kolikor ne bi imela dokumentov 

bi jo povprašali kje ti dokumenti so, potem ali če bi bila zaposlena v lokalu ali ji je 

bila plača nakazovana ali ga je mogla komu pošiljati, ga je morebiti pošiljala domov, 

na kakšen način ga je pošiljala domov, ali ga je ona ali kdo drugi v njenem imenu. Ali 

je morebiti morala odslužiti svoj dolg poti v RS. Kje je ta dolg zabeležen, kakšen je 

trenutni dolg potem bi probal pridobiti podatke, kdo je prišel še z njo ali je morebiti še 

kdo v istem položaju kot ona. Če bi imeli možnost, bi ta razgovor prepustili ženski.  

H. Odstranil bi jo od ostalih potnikov. Verjetno je ne bi direktno vpraševal. Po »zadnji 

strani« bi postopoma vodil razgovor, da bi se postopoma sprostila in morebiti s tem 

zaradi prestrašenosti bolj odgovorila. Drugo pa ne bi vedel, saj očitno da gre za 

specifično področje obstajajo posebni pristopi. Drugače pa kot sem dodal, da smo bolj 

seznanjeni z drugimi področji, ne pa s tega. Menim, da bi morali biti splošni in mejni 

policisti bistveno bolj usposobljeni s tega področja, saj le ti izvajajo naloge 

neposredno na terenu in so le oni tisti, ki lahko prvi pridejo v stik s tako žrtvijo. Tako, 

da še enkrat poudarjam potrebno je policiste usposobit pa tudi širšo javnost.  

I. Jaz bi poizkušal opisati načine, da smo že obravnavali podobne primere z drugimi 

žrtvami v nadaljevanju pa bi z njeno pomočjo lahko pomagali njej in morebitnimi 

kolegicami. V pogovoru bi ji povedal, da smo tukaj za to, da ji pomagamo in ne za to 

da jo izženemo iz države. Skratka prvo bi vzpostavil prijetno okolje, nikakor ne bi 

nastopil uradno, ampak v tehniki sproščanja žrtve in nato postopoma stopnjeval 

vprašanja, da bi lažje pridobil podatke, ki bi mi v nadaljevanju pomagali k uspešni 

izpeljavi celotnega postopka.  

J. Pri razgovoru bi deloval premišljeno, taktno, se pravi osebi je potrebno vzpostaviti 

ugodno počutje, da se počuti varno, ne bi sili z nekimi neprijetnimi vprašanji, kajti 

taka bi lahko povzročila, da bi se oseba zaprla. Skratka počasi, nežno, ne vem kako bi 

se izrazil, z nekim ekstremno mehkim pristopom, prijetnim okoljem tako da se oseba 



 

sama počuti varno in tudi v kolikor me ne pozna, da mi lahko zaupa. Jasno pa moram 

dajati vtis, da sem toliko močan, da bom zadevo izpeljal do konca tako kot je to 

potrebno in da se tudi po končanem postopku ne bo več počutila ogroženo. Žal pa 

mislim, da ji ob trenutni zakonodaji dam zelo težko tisto jamstvo, da bo pa ona na 

varnem. In to že zaradi samega sodstva, ker je velikokrat tudi negotovo na kak način 

se bo zadeva izpeljal.  



 

PRILOGA 3: Pojmi 

1. Na kaj pomislite ob besedni zvezi trgovina z ljudmi? 
 

A 
 

V prvi fazi, da neka oseba ne vem trguje z ljudmi, da jih prodaja 

proti njeni volji - 1, nekako tako no, da mogoče jim obljubljajo neke 

čisto druge svari kot jih bodo opravljali v končni fazi -2 pa so 

namenjeni za druga opravila pa čisto drugačni zaslužki. Izkoriščajo 

jih z namenom zaslužka-3. V končni fazi cilj pri trgovini z ljudmi in 

tihotapstvom ljudi je enak. 

podrejanje ljudi 

zavajanje 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

B 
 

To je pojem recimo, postavlja se v neko suženjsko razmerje-1, ljudje, 

ki to prekupčujejo si ljudi podredijo-1, da delajo za njih oziroma gre 

bolj za suženjsko razmerje, gre za izkoriščanje-3. Največ tega pa je 

pri ženskah-4 in otroci-5, moški ne toliko sicer so vendar v manjši 

meri, večinoma pa so ženske in otroci. Pomislim tudi na tihotapstvo 

ljudi. To je isto kot pravimo sprovajanje ljudi preko meje. 

podrejanje ljudi 

podrejanje ljudi 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

ženske  

C otroci 

To je kriminalna dejavnost, ki je precej donosna-6, podatki kažejo, 

da v tujini, območje vzhodnega bloka, Romunije in Bolgarije imajo 

tega več iz teh držav prihajajo osebe v Evropo -7. Je zelo nadzirana 

dejavnost -8. V povezavi s tem je veliko tudi pogrešanih oseb in to 

takih, ki so zanimivi za to trgovino z ljudmi. To je to. 

 
donosen posel 

vzhodni blok 

nadzor nad osebo 

D 
 

Trgovina z ljudmi, ko to slišim vidim nekoga, ki služi na ljudeh, ki 

ne smatra ljudi kot človeka ampak ga smatra kot blago-1, ko samo 

gleda kako jo bo čim bolj izkoristil in kako bo od tega človeka dobil 

čim več v žep-9. Obstaja razlika med tihotapstvom in trgovino z 

ljudmi. Tihotapec zahteva od osebe nek denar, da ga prepelje preko 

meje, ko je na tej točki se kontakt z njimi konča, dočim pri trgovini z 

ljudmi pa tega ni, ta bo osebo izkoriščal dokler ima kaj od njega, on 

ga bo izkoriščal do zadnjega atoma. Potem pa ga bo zavrgel. -10 

podrejanje ljudi 

ustvarjanje dobička 

obstaja razlika med 

thb in tihotapstvom 

E 
 

Vse pač, ne vem prisilna prostitucije-11, na prisilo delo-12, na prostitucija 



 

trgovino z organi -13 na ilegalce. Da gre za neko prisilo. prisilno delo 

trgovina z organi 

F 
 

Izkoriščanje položaja -3 nekoga drugega, prvo mi pade na pamet 

prostitucija-11, ki je najpogosteje izkoriščanje položaja nekoga 

zaradi dobička-3. Nekdo pride iz revnega okolja-14 obljubiš jim med 

in mleko in potem jih daš v nek prostor, kjer pride do izkoriščanja-3. 

Pa tudi zaradi finančnih zadev, ko si nekdo izposodi denar in potem 

v izkoriščevalskih razmerah nato preide v izkoriščanje. Tudi otroci 

lahko za grehe svojih staršev plačajo in so v nadaljevanju prodani v 

izkoriščanje. Tudi izkoriščanje delovne sile je pojav, ki spada sem.-

12 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

prostitucija 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

revno okolje 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

prisilno delo 

G 
 

To je, da nekoga proti svoji volji premestijo iz enega kraja v drugi in 

si ga tam podredijo in z njim potem tam delajo kar hočejo-1. Pomeni, 

da lahko proti tvoji volji ali pa s tvojo voljo za koristoljubje -3 si 

podrediš človeka. Kar pomeni, da lahko osebo prepeljemo iz ene 

države v drugo-15 pri tem pa smo te zavedli-16, obljubili delo 

varoške, te odpeljemo v drugo državo, ker izvajaš dela prostitutke in 

ne tisto kar smo ti obljubili zato, da si ustvarjamo materialno korist-

3. Delo pa je, da te iz nekega revnega okolja potegnemo v boljše 

okolje, moraš delati nekaj kar ti ni po volji vendar pa več zaslužiš in 

imaš boljše življenje, kot ta bi ga imel tam od koder prihaja. Se pravi 

glavni element je zavajanje in izkoriščanje.  

podrejanje ljudi 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

premeščanje oseb iz 

ene države v drugo 

zavajanje 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

H prostitucija 

Gre za razne stvari, kot je prostitucija-11, trgovina z organi-13, 

izkoriščanje prisilnega dela-12. Gre za ustvarjanje dobička. Je v tesni 

povezavi s tihotapstvom ljudi. Večinoma te ljudi v države pripeljejo 

ilegalno.  

trgovina z organi 

prisilno delo 



 

I 
 

Pri besedni trgovina z ljudmi pomislim na ljudi, ki jih organizirano 

nekdo vozi v državo z namenom izkoriščanja-3. Zdaj naj bo to 

delavci na gradbiščih-17 ali pa nočne plesalke-18, ki jih lahko 

povabijo v začetni fazi legalno, jim obljubljajo tako delo kjer imajo 

sklenjene pogodba v nadaljevanju pa jih spravljajo v suženjski 

položaj-19, predvsem silijo dekleta v prostitucijo. Pri teh gradbincih 

ali delavcih v tovarnah pa je to, da jih izkoriščajo tako, da jim ne 

plačujejo prispevkov, plače jim dajo nižje, in jih na tak način 

spravljajo v podrejen položaj. Glavni namen pri vsem tem je 

izkoriščanje.  

 
izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

delavci v gradbeništvu 

nočni lokali 

spravljanje v suženjski 

položaj 

 

J 
 

Prva stvar kar pomislim je nek stereotip iz filmov, ki so posneti na to 

temo pomislim sprva na prostitucijo-11, kot ženske, ki se morajo 

prodajati za neke zvodnike oziroma druge ljudi z namenom, da le ti 

zaslužijo, druga stvar, ki pa mi pride na misel pa so otroci. In ravno 

ta tema otroci, kajti tudi sam se oče, se me nekoliko bolj dotaknejo 

oziroma me kar stisne. Saj pravim na prvem mestu bi tukaj izpostavil 

prostitucijo, na to me najprej spomni potem pa na otroke, prodaja 

organom. Namen teh, ki se s tem ukvarjajo, pa je izkoriščanje 

oziroma ustvarjanje zaslužka z uporabo nad moči, nadvlade. 

Prostitucija 

  
2. Kako je po vašem mnenju razširjena pojavnost trgovine z ljudmi v 

evropskem prostoru in v kakšnih oblikah?  

A 
 

 Mislim, da je vedno več tega vendar zelo malo odkritega-20. 

Obstaja precej veliko sivo polje-21. Največ je mislim, da prostitucije 

-11 oziroma v tej smeri, ogromno pa je tudi trgovine z ljudmi kot 

rečeno za trgovino s človeškimi organi -13. 

vse bolj razširjen 

pojav 

Prostitucija 

trgovina z organi 

B 
 

Trgovina z ljudmi je močno razširjena po moje je najbolj razširjena v 

teh država na primer Romunija, Bolgarija, te dve po moje največ-7. 
Vzhodni blok 



 

Pravzaprav iz teh držav najpogosteje prihajajo žrtve. Večina se jih 

izkorišča v Italiji in Španiji, ti dve državi sta najbolj pogosti. To so 

največkrat spolne storitve pri ženska-4, otroci največkrat za 

beračenje-5, tudi darovanje organov. Največ je po moje siljenje v 

prostitucijo.  

ženske  

otroci 

C 
 

Razširjeno je precej, že iz teh podatkov koliko je pogrešanih oseb in 

nato nikoli najdenih, to ni tako zanemarljiv podatek-22 in pa sigurno 

gre za dobičkonosno dejavnost-6. Je kar v velikem obsegu. Kot 

oblike pa mislim, da v Evropi obstajajo predvsem pri ženskah 

prostitucija-11. Kot sodobno suženjstvo. Prostitucija je najbolj 

razširjena, potem pa še druge, ki so iz naše stroke bolj malo 

prepoznavne, kot je recimo trgovina z organi. To so dve najbolj 

pogoste. 

velika razširjenost 

donosen posel 

Prostitucija 

D 
 

Mislim da je razsežnost precej velika-22. Mislim, da so dve, 

suženjstvo kot delo delavna sila- 13, plus prostitucija-11. Pa imamo 

mogoče tudi tretja zadeva, samo mislim da ne na področju EU, 

človeški organi, bi pa se znalo znajdet ker gre pri tem za velike 

denarje-13. Mislim, da je največ delo in prostitucija. Znala bi biti 

Italija, Španija in Grčija. To so tri države, ki imajo največ ilegalce in 

vprašanje kakšne evidence imajo in sistem nadzora nad ilegalcih 

imajo v teh državah. Največ izkoriščanja je mogoče suženjsko delo, 

cela kriza v EU, vsak gleda, da z čim manj stroških naredi neko 

stvar. In na posameznih gradbiščih ali zakotnih delavnicah se lahko 

skrije določene osebe, ki resnično za minimalne denarje delajo, pa še 

to v nevarnih delovnih okoljih. 

velika razširjenost 

trgovina z organi 

Prostitucija 

trgovina z organi 

E 
 

Trgovina z ljudmi je v evropskem prostoru kar precej obsežna-22 in 

se pojavlja tako rekoč v vseh državah-23. Najpogosteje pa gre za 

prostitucijo-11 in prisilno delo-13. Bilo je tudi nekaj govora o 

trgovini z organi. Mislim pa, da je zaznati, da se to povečuje ta pojav 

ampak ocenjujem da zato, ker se na tem področju več dela-24.  

velika razširjenost 

Prostitucija 

trgovina z organi 

je pojav ki se 

povečuje  



 

F 
pojavlja se v vseh 

državah 

Mislim, da je tega precej-22. Gre pa v večini za prostitucijo-11, tudi 

razna dela -13 pri nekih privatnikih. Se spomnim pred nekaj leti, ko 

so Slovenci hodili v Nemčijo kjer so delali v gozdovih. Vem pa, da 

je bil eden iz Kanižarice in so ga v eni raciji prijeli nemški policisti. 

Dobro, lahko bi rekel, da nekih hudih izkušenj na tem področju 

nimam. Če pa spremljaš medije pa vidiš, da je tega ogromni-22. 

Vključno z izdelavo nekih poizkusov. Mislim, da pa je pojavljena 

trgovina z organi. Vsekakor pa je preveč trgovine z ljudmi.  

velika razširjenost 

Prostitucija 

 

velika razširjenost 

G 
 

Najpogosteje je zagotovo prostitucija -11 oziroma pod pretvezo 

barskih plesalk in natakaric, ki pa morajo v nadaljevanju v skritih 

prostorih izvajati prostitucijo-2. To je najbolj razširjena in obstaja v 

vseh državah in to v večjem obsegu, saj vidimo tudi v Sloveniji 

preko samih oglasov-21. Je pa to težko procesirati saj mora biti 

predlagatelj postopka ta, ki je izkoriščam, vendar se običajno zaradi 

groženj boji povedati.-25  

Prostitucija 

zavajanje 

veliko neodkritega  

težko dokazljiva 

dejavnost 

H 
 

To je težko, ker ni toliko govora. Je sicer tu in tam v medijih ni pa 

zopet tako pogosto, da bi to predstavljalo nek problem. Kar pa se tiče 

oblik je to prostitucija-11, trgovina z organi-12, prisilno delo-13. Gre 

verjetno za najtežja fizična dela.  

Prostitucija 

prisilno delo 

trgovina z organi 

I 
 

To je po moje dosti pogosta oblika izkoriščanja-22, bilo je sicer 

preko medijev, da so bili v Italiji izkoriščani ti delavci iz Slovaške, ki 

so delali v kampih, drugo pa je tudi v teh nočnih lokalih, oziroma 

barskih plesalk je veliko za katere vidimo, da so v začetku 

povabljene legalno, pripeljejo jih pa tudi nezakonito v državo in nato 

trgujejo z njimi posameznik ali organizatorji, ki so jih pripeljali v 

državo. Po informacijah s katerimi razpolagam ti lahko to barsko 

plesalko tudi odkupiš-1, če je kateri stranki všeč mora plačati in gre z 

njim. Lahko pa se mora prostituirati za njih. Najbolj prisotno je 

velika razširjenost 

podrejanje ljudi 



 

katerokoli fizično delo, dela kjer je zahtevana nižja izobrazba in pa 

ženske, ki se izkoriščajo za prostitucijo.  

J 
 

Kolikor mi je znano je problematika po celi Evropi in to čedalje 

hujša problematika-22. Tukaj jaz osebno nekoliko selekcioniram in 

sicer trgovina z ljudmi v smislu žensk, otrok kot sem že izpostavil, ki 

se nanaša na prostitucijo-11 in prodajo organov-13, na drugi strani pa 

imamo kar pa se mi zdi tudi večji problem trgovino z ljudmi v smislu 

izkoriščanje delavcev na gradbiščih, v tovarnah-17, tukaj se mi zdi 

skorajda malo večji problem. Kot smo tudi sami obravnavali delajo 

za minimalno plačo oziroma skorajda zastonj. V enem primeru so 

delavci sami izpostavili, da delajo za kos kruha in pašteto na dan-3. 

To je kruto. In mislim, da se ta del močno zanemarja. Moč 

varnostnih organov po celi Evropi se usmerja v varovanje 

schengenske meje, da le ta postane nek branik oziroma ovira, 

prostitucija je drugi segment. Tem migrantom, ki so velikokrat tudi 

tukaj legalno saj obstajajo tudi primeri, ko imajo status urejen. Nihče 

ne ve za njihove težave oziroma tem ne posveča pozornosti. Tukaj je 

bistveno večji problem, se pravi izkoriščanje delovne sile, čeprav 

smo mnenja, da se to dogaja samo na Kitajskem, Hong Kongu in ne 

vem kje drugje še. Ocenjujem, da je v Evropi tukaj bistveno večji 

problem. Zelo delikatno se mi zdi tudi to, da moški hodijo legalno in 

ilegalno v Evropo z namenom zaslužka, zdaj kakšen je ta zaslužek ne 

vemo, gotovo pa je bistveno boljši kot pa v matični državi. Potem pa 

s seboj pripeljejo še družine. Mislim, da je tukaj celo večji problem, 

zato se tudi posvečam pri našem delu v okviru delovne skupine, ko 

dejansko slišimo in vidimo te zgodbe. V enem primeru smo 

obravnavali gospoda, ki je nelegalno bival v Slovenji mislim, da celo 

dve leti in ko smo ga peljali na Brnik, na letalo je jokal, ampak ne iz 

žalosti, iz veselja ker bo končno videl družino, kajti ni imel ne financ 

ne drugih možnosti, da bi šel domov. Nato nam je iz Kosova celo 

poslal neko pijačo v zahvalo. To je pač ta primer možakarja po drugi 

strani pa smo imeli primer ene prostitutke, ki si je nekako uredila 

velika razširjenost 

Prostitucija 

trgovina z organi 

delavci v gradbeništvu 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

 



 

življenje v Sloveniji spoznala je partnerja za katerega je delala. Je 

tudi jokala na poti v Center za tujce. Vesela je bila, ker bo videla 

hčerko, ki jo je imela v matični državi, saj je ni videla ne vem koliko 

časa. Sicer je urejala neke dokumente za njo, pač po naši zakonodaji 

ji le to ni uspelo, se pa ne spomnim iz katerega razloga. Je pa 

trgovina z ljudmi obsežen pojem, saj pravim marsikaj bi se našlo 

znotraj tega pojma trgovine z ljudmi. Saj pravim, prvi so tisti 

stereotipi. Našlo bi se tudi znotraj neke države, kar pomeni, da ni 

potrebno, da so v to vključeni samo tujci. Kot je na primer sposojanje 

delovne sile za neko minimalno plačo, tako kot se pri delu srečujemo 

po Zakonu o urejanju trga dela. Sploh ni potrebo, da ne gre za tujce. 

  
3. Kdo so po vašem mnenju najpogostejše žrtve trgovine z ljudmi in 

kateri so po vašem mnenju dejavniki, da te osebe postanejo žrtve 

trgovine z ljudmi? 
 

A 
 

Največ je po mojem nižjega sloja prebivalstva, ko pač gre s 

trebuhom za kruhom, obljubljeno je vse drugo, mislim pa da v teh 

časih krize gredo predvsem zaradi zaslužka, se pravi ekonomski 

razlog je tisti, ki žrtve sili v to-26. Mislim, da so žrtve največkrat 

mlade punce. Tiste, ki so sposobne za izvajanje te dejavnosti. -27 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

mlada dekleta 

B 
 

To so ženske-27. Dejavnik, ki to povzročajo so največkrat revščina 

in nova pot v boljše življenje-26. Bili so primeri, se spomnim, 

Bolgarke, ki so šle v Evropo kot babysitter-ke. Potem so pa morale 

delati vse drugo. Mislile so, da bodo delale obljubljen posel, potem 

mlada dekleta 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 



 

pa so bile siljene v prostitucijo.-2 Pasoše so jim pobrali, po tem pa so 

jih prodajali. -28 
zavajanje 

odvzem osebnih 

dokumentov 

C 
 

Če takole gledamo naj si bo prostitucija ali kakorkoli obljubljeno del, 

je v ozadju nekaj kar je velikokrat nedorečeno-2. Te osebe novačijo z 

obljubami, lepimi besedami, tudi finančno spodbudno-2, potem pa je 

suženjstvo-3. Jaz sem ti nekaj omogočil, sedaj pa mi moraš ti to 

vrniti. Žrtve niso na to, kar jih čaka, pripravljene. Gre za naivnost teh 

mlajših ljudi, žensk in dekle z nekimi ambicijami postati nekaj, videti 

nekaj, se pravi v želji za boljše življenje, v tem so deležne tudi 

obljube v začetni fazi, kar pa je težko prepoznati v naši začetni fazi, 

ko te osebe še niso izkoriščane. Revščina bi lahko rekli je največji 

dejavnik. 26 

zavajanje 

zavajanje 

izkoriščanje zaradi 

zaslužka 

D 
 

Najbolj pogoste so žrtev, kjer ni denarja, prisiljeni so da zapustijo 

svoj dom-26, nekdo ki je sam, se pravi, da nima familije. Pri 

prostituciji pa je pogoj, da je mlajša, zgleda dobro in taka oseba se 

lahko hitro najde v nekih nočnih lokalih, kjer pa nato prihaja do 

prostitucije. -27 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

mlada dekleta 

E 
 

V prostitucijo s vpete v veliki večini ženske-4, prisilno delo pa oba 

spola. Za Afriko pa je znano, da so tudi otroci-5. Gre za osebe, ki 

prihajajo iz revnejšega okolja, z nižjim socialnim statusom. -26 

ženske  

otroci 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

F 
 

Po spolu prevladujejo ženske-4, pa tudi na splošno je prostitucije 

največ. Po regiji pa bi rekel, da so iz regij, ki so precej zaostale in 

kjer je to neka miselnost, prisotna iz daljnih razsežnosti in mislijo, da 

to mora tako biti in se prepustijo usodi. Vsekakor pa najrevnejše 

ženske  

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 



 

regije-26. Tudi namišljene poroke. Stanje v katerem se človek 

znajde, se pravi, da ne vidi izhoda, pa tudi mamila so pogosti pojav, 

še posebej v primeru prostitucije. -26 

slojev in revščine 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

G 
 

Večinsko so to ženske-5, malo je otrok-6. Dejavniki so revščina-26 

in seveda delež ljudi, ki so zavedeni in so še sedaj, ker nimajo 

drugega izhoda, prisiljeni služiti.-2 Drugo je samo obnašanje oseb, ki 

bi bile v bližini, ki lahko vršijo pritisk svoje bližine. Oseba se nekoga 

boji mogoče kaže na nek pritisk in se nam ne upa povedati, kar bi 

drugače rada. 

otroci 

donosen posel 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

zavajanje 

H 
 

Vzrok so slabe življenjske razmere, neurejene družine, mogoče kdo 

na določen način prelisiči osebo z obljubljenim o boljšem življenju-

26. Največ je verjetno žensk med 16 do 25 let-27. Prihajajo pa bolj iz 

juga in vzhoda Evrope-7.  

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

mlada dekleta 

Vhodni Blok 

I 
 

Žrtve so tako moški kot tudi ženske. Moške za razna dela, ženske pa 

za prostitucijo. Glavni razlog pa je želja po boljšem življenju. -26 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

J 
 

Jaz osebno, tako kot sem rekel, kakor jaz poimenjujem ta pojav bi 

rekel, da so to delavci, da so to moški spol, revni, se pravi tudi iz 

revni družin, tudi iz držav, ki so iz tretjih držav kjer je nizek bruto 

domači proizvod-26, starostna doba pa je odvisno od tega ali ima ta 

oseba družino ali nima ali ima otroke ali ne, koliko ima otrok, bolj so 

podrejeni delovci, ki imajo več otrok, kjer so revni doma in se 

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 



 

zadovoljijo z nekim minimalnem zaslužkom, kot bi rekel so nek 

predmet prodaje, kakor nekdo, ki je samski pri dvajsetih letih se ne 

bo kar tako zlahka spustil v tako suženjsko razmerje. Glavni 

dejavnik, da nekdo postane žrtve pa je gotovo revščina in seveda 

grožnje, izsiljevanja, lahko se zgodi-26, da za tem stojijo tudi starši, 

saj je v nekaterih državah tradicionalno, da pač ženske prodajajo, 

zdaj to je ali kulturni dejavnik, se pavi neka tradicija, po drugi strani 

pa nadvlada neke osebe, ki z grožnjo ali pa tudi s silo doseže ukloni 

in postane žrtve seveda proti svoji volji.  

žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

  
4. Kako bi bilo po vašem mnenju najenostavneje prepoznati, da je 

neka oseba (potenciala) žrtev trgovine z ljudmi?  

A  
 

To je zelo težko na primer, ko že zvodnik oziroma organizator jim 

pobere vse dokumente, nimajo denarja, ne smejo nič govoriti,-29 

poglede usmerjajo stran, ne smejo policista pogledati, da ne bi 

mogoče ta oseba dala policistu signal-29, težko je to v štartni fazi. Tu 

pa je v bistvu začetek tega trgovanja, ker prvo je treba to osebo 

prepeljati na neko destilacijo potem je potrebno tržiti z njo in tukaj ni 

še nekih znakov, mogoče je, da bi uporabljale ponarejeno listino 

vendar menim, da je to zelo redko. Potujejo običajno s pristnimi 

dokumenti. Katere pa jim potem ti organizatorji odvzamejo.  

psihični pritisk na 

žrtev 

psihični pritisk na 

žrtev 

B 
 

Dejavnike je zelo težko prepoznati, ker oni, ko pridejo na mejni 

prehod je že vse zrežirano. Imeli smo pred ne vem koliko leti, je bila 

ena, ki jo je vozil Italijani, ki ji je menda zagrozil, da v kolikor bo 

povedala, da ji bodo družino pobili. Te osebe so zastraševane-29. To 

je zelo težko prepoznavno. V prejšnjem primeru je bil Italijan recimo 

lahko ji bi bil foter On jo je vozil, ko smo jo spraševali kam gre je 

rekla da ne ve nič, njega ni poznala, rekla je, da ji je bilo naročeno, 

da gre z njim gor-29. Potem ni bilo iz tega nič, je šla naprej, nič ni 

želela povedati. Videti je bilo, sum je bil velik, da je žrtev in da gre 

proti svoji volji. Ker ni sodelovala smo jo spustili.  

psihični pritisk na 

žrtev 

psihični pritisk na 

žrtev 



 

C 
 

Ena celovita zgodba tega potnika ali pač mogoče tudi spremljevalci. 

Če bi pa bila že deležna izkoriščanja pa tudi tisti strah, ki povzroča 

odklonsko vedenje. Nejasna pot, časovno obdobje, kje bi ta oseba 

bila nekje, ali je to turistično potovanje ali obisk koga, težko je kar 

tako oceniti. Lahko bi bil sumljiv spremljevalec. Človek običajno ne 

potuje, če nima jasnega cilja. Očitno neka v naprej naučena zgodba, 

se pravi za organe mejne kontrole pripravljena oseba, strah.-30  

nepoznavanje 

indikatorjev 

D 
 

Če je v skupini, je prestrašena, se drži za sebe, ne pozna nobenega, v 

razgovoru mogoče spremlja reakcije neke druge osebe, ki bi jo lahko 

imela pod nadzorom in ne ve ali bo povedala v skladu z njegovimi 

pričakovanji. Poskusiš osebo ločiti od skupine. Odvisno od primera 

do primera. Drugače pa nisem seznanjena z nobenimi indikatorji-30 

nepoznavanje 

indikatorjev 

E 
 

Ne vem, ko imaš neko osebo v postopku govori, da je vse v redu, 

kako boš potem ti ugotovil, da je kaj narobe. Ne moreš dokazati, če ti 

ona govori kako je fajn šef. Različno, od primera do primera, ne vem 

instinkt. -30 

nepoznavanje 

indikatorjev 

F 
 

Ta oseba nikoli ne potuje sama. Vidi se tudi, če želi kaj povedati, bi 

storilec takoj nakazal, da mora biti tiho-30.  

nepoznavanje 

indikatorjev 

G 
 

Osebo, ki bi kontroliral ne bi imela pri sebi osebnih dokumentov-29. 

Ker jih verjetno zadržuje njen izkoriščevalec. -30 

psihični pritisk na 

žrtev 

nepoznavanje 

indikatorjev 

H 
 



 

V okviru mejen kontrole bi to bilo možno prepoznati, če bi se lahko 

več posvečali tej problematiki. Ker je pač tempo dela takšen, da se ne 

moremo toliko posvečati. Po eni strani moramo hitro delati, da ni 

čakalnih dob, po drugi strani pa nimamo dosti časa, da bi se posvetili 

določenim potnikom. Pa še premalo kadra imamo povrh vsega. 

Lahko pa bi žrtev kazala znake, da ne spada oziroma odstopa od 

ostalih potnikov, je zmedena prestrašena, zagroženo ji je verjetno, da 

ne sme vse povedati, kot tudi smer potovanja.. -30 

nepoznavanje 

indikatorjev 

I 
 

Pri meni bi bil ta indic recimo, saj veliko jih pove, da imajo v tujini 

sorodnike, ki bodo za njih poskrbeli, enim tudi ti sorodnik plačajo te 

poti, drugo pa je gredo bolj posamezno, ko ni ene povezave. Pri 

puncah, ko gre za prostitucijo, so tudi stare od 17-25 let-27, ki jih 

pripeljejo, one pa ne vedo, nimajo določenega cilja, ampak jim je 

naročeno, da so preko interneta spoznale fanta in gredo k njemu, 

čeprav če bi bilo to res, bi lahko ta fant, bodisi jih šel legalno obiskati 

ali pa uredil potrebne dokumente za vstop kot so vizum in podobno. 

Druga stvar pa je, da plačajo te poti s tem, da prodajajo tudi organe. 

Koliko je to težko dokazljivo pove dejstvo, da velikokrat žrtve niso 

pripravljene sodelovati, zanika, potem pa je to zelo težko.   

mlada dekleta 

J 
 

Najlažje bi bilo vsekakor, če bi oseba sama pristopila do mene in 

rekla lej, res ja, sem žrtev trgovine z ljudi, izkoriščajo me, daj 

pomagaj mi to bi bil najenostavnejši način. Zdaj, da bi sam 

prepoznal, da je neka oseba žrtev, je zelo težko, saj so ob kontrolah 

te osebe ponavadi nasmejane imajo iphone, ipode in podobno luksuz 

za njih, sama se ne bo izpostavila kot žrtev, zdaj pa, da bi jaz pri 

njenem nasmehu, predmetih in vzdušju prepoznal , da je ona 

dejansko žrtev, ker mi vidimo stereotipno, da imajo podočnjake, 

depresivne, vase povlečena, tega ni v realnosti, tega znaka ni, to je 

samo filmsko. Da bi jaz na podlagi tega prepoznal je zelo malo 

verjetno, nisem še imel primera, da bi med kontrolo rekel, glej ta bi 

pa lahko bila žrtev trgovine z ljudmi. Jasno, bi pa lahko taki znaki 

nepoznavanje 

indikatorjev 



 

obstajali, ampak nisem o njih podučen. -30 

  
5. Kakšne posledice po vašem mnenju dejanje trgovine z ljudmi 

pušča na žrtvah trgovine z ljudmi?  

A 
 

To je verjetno od vsakega posameznika različno, drugače jaz mislim, 

da ko ni izhoda opravljajo pač tisto delo, zato je zelo malo odkritega, 

saj nima drugega izhoda, saj jo zasužnjujejo iz dneva v dan, težko se 

temu naredi konec, da pride iz te grupe ven. Prizadenejo jih za vedno 

psihološke posledice razni sindromi-31. 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

B 
 

Mislim, da gre v glavnem za psihološke posledice. Lahko pa se 

pojavi tudi fizične poškodbe zaradi pretepanja. -31 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

C 
 

Sigurno je taka oseba prestrašena ima razne psihološke posledice, 

travme, nevem to. -31 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

D 
 

Mislim, da so najhujše psihološke poškodbe-31. Fizične se že nekako 

pozdravijo, psiha pa je drugo, rabi ogromno strokovno pomoči -32, 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 



 

ki traja nekaj let ker to ni stvar, ki bi jo lahko hitro pozabil ne glede 

na izkoriščanje, ker tukaj mislim, da potolčejo njihovo osebnost on je 

lutka, marioneta, ki dela tako kot oni zahtevajo, nima sovjega jaza.  

fizične poškodbe 

E 
 

Sigurno to vpliva na kakšne stresne motnje travme. Puščajo psihične 

in fizične posledice. -31 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

F 
 

Na videzu mislim, predvsem na dnevni videz saj je običajno zaradi 

nočnega dela videti precej zdelano, utrujeno-32, brezvoljen pogled, 

se pravi tudi psihične posledice-31. Lahko pa je tudi, da dejavnost 

izvaja pod vplivom droge, to pomeni, da je zasvojena.  

fizične poškodbe 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

G 
 

Psihološke kot tudi fizične. Gre za posamezne traume in tudi lahko 

za poškodbe zaradi prisiljevanja. -31, -32 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

fizične poškodbe 

H 
 

Gre sigurno za psihične posledice, travme in seveda tudi fizične 

razne poškodbe -31, -32 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

fizične poškodbe 

I 
 

V vseh teh primerih, ko je ona v podrejenem položaju, gre za 

depresivne osebe. Mislim, da jih zlorabljajo tudi s kakšnimi poživili, 

da pač ne pokažejo svoje stiske. S temi jih poživijo, da so tisti čas, ko 

morajo biti v službi bolj sproščene, tisti čas ko pa ne smejo nikamor 

iti pa so psihično na nuli, depresivne in podobno. -31 -32 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

fizične poškodbe 

J 
 



 

Tako kot sem omenil psihološke težave, travme, nezmožnost nekega 

normalnega življenja -31, po drugi strani pa bi mogoče en majhni 

procent žrtev trgovine z ljudmi lahko užival v nekih stvareh, ki pa jih 

prej v matični državi ni mogel uživati, kot sem prej omenil (telefoni, 

avti pa ne vem drage obleke, štiklce, šminka pa ne vem še kaj). Se 

pravi neki standardi, ki jih v svojih državah ne morejo dosegati, pa 

jih sedaj dosegajo čeprav so žrtve trgovine z ljudmi, one to 

sprejemajo in ocenjujem, da se taka oseba ne bo nikoli izpostavila. 

pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 

  
6. Kako bi bilo treba po vašem mnenju obravnavati domnevno žrtev 

trgovine z ljudmi, ki v »sedanjih« okoliščinah živi bolje, kot je živela 

pred tem? Kako to vpliva na inkriminacijo tega dejanja? 
 

A 
 

Vsekakor je taka oseba žrtev v začetku, glede na stanje, mogoče se ji 

je ponudil boljši ekonomski vidi. Vsekakor je potrebno tako žrtev 

obravnavati kot žrtev in tako dejanje inkriminirati.  
 

B 
 

Ona tam dobi tisto obljubljeno. Tam kjer je ona doma je običajno 

resnično revščina. Kljub temu, da sedaj živ boljše mislim, da se je ne 

bi procesiralo, saj v teh okoliščinah lahko pošilja denar v svojo 

domovino, tako da tam nato lahko lažje živijo. No lahko bi tudi v 

tem primeru šlo za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. 

 

C 
 

Kljub temu je taka oseba še vedno žrtev. Mogoče so pod takem 

pritiskom in toliko časa vpete v to, da potem dejansko misli, da je z 

njim nekaj narobe. Če je psihično nasilje nad njim daljše obdobje 

misli, da je to normalno. Sprejme to kot tako, se v to vda. 

 

D 
 

Ne glede na to kaka je situacija doma, koliko je njej v narekovajih 

lepše tukaj je to še vedno služenje na njen, tukaj ni debate ali je 

potrebno ukrepati ali ne. V vseh teh primerih je to kaznivo dejanje 

trgovine z ljudmi.  

 

E 
 



 

Še vedno so one žrtve trgovine z ljudmi. Če je ona fajn je to ena od 

olajševalnih okoliščin za tiste, ki se s tem ukvarjajo.   

F 
 

Če žrtev v tem uživa, da ni nobeden tega zlorabil. Če pa gre pod 

prisilo ali grožnjo pa je vsekakor žrtev. Odvisno od primera do 

primera. 
 

G 
 

Vsekakor, ne glede, če tudi ona ne bi imela volje za to, ker gre ne 

nazadnje za uradno pregonljivo kaznivo dejanje in smo mi primorani 

zbrati dokaze na druge načine. Mi bi si morali dokaze zbrati sami, 

brez njene izjave in s tem dokazovati obstoj kaznivega dejanja. 

 

H 
 

Sigurno jo je tudi zaradi tega potrebno obravnavati kot žrtev, saj so 

določene psihične posledice kljub temu nastale.   

I 
 

Ja, saj je to že v začetni fazi videti, da si je ona ekonomsko 

opomogla. Čeprav dolgoročno bo propadla še bolj kot bi v svoji 

domovini. V začetni fazi ji je to zanimivo, druži se velikokrat tudi z 

vplivnimi ljudmi, dajmo reči vidi vrstnice sodelavke, ki so istega 

mnenja. Včasih se zgodi, da se katera izmed teh punc poroči s tem 

organizatorjem in jih ona nato s tem prepriča, da je ona uspešna in da 

če bodo tudi one nadaljevale s tem, da lahko tudi postanejo uspešne. 

Poleg tega pa jim ostaja še nekaj denarja, da ga lahko pošiljajo 

domov. Nekatere s tem res preživljajo svoje sorodnike ali pa celo 

preživljajo svoje mladoletne nezakonske otroke in jim s tem 

omogočajo šolanje, da jim ne bo potrebno tako živeti kot njim. Po 

mojem mnenju bi to bilo potrebno obravnavati kot žrtev s tem, da bi 

bilo potrebno morda na drugi način jo obravnavati oziroma 

postavljati vprašanja o njenih zmožnostih. Pa tudi več dela bi imeli z 

zbiranjem materialnih dokazov za dokazovanje tega dejanja.  

 

J 
 



 

Jaz bom tako rekel, če tudi živi bolje to ne pomeni, da če se ona 

izpostavi kot žrtev trgovine z ljudmi, da ne bo tudi v naprej živela 

bolje, saj določena zakonodaja ureja, da si žrtve lahko uredijo status 

v državi ali pa če izpostavim Švedsko ali nekatere druge 

skandinavske države, ki izjemno veliko denarja posvečajo socialno 

ogroženim. Se pravi jaz osebno bi obravnaval, ker nekdo je imel 

korist, nekdo je nekaj moral narediti, da je prišel do nje oziroma do 

neke druge osebe ali je to naredil na silo ali je nekoga podkupil ali 

karkoli drugega. Taka oseba je žrtev trgovine z ljudmi definitivno, 

obravnavali bi jo tako v kolikor bi se izpostavila. Istočasno pa bi ji 

predstavil, da se njen standard ne bo poslabšal, kvečjemu bi si lahko 

uredila status in živela isto življenje še naprej s tem, da je nihče ne bi 

izkoriščal. 

 

  
7. Kako je po vašem mnenju treba ravnati z osebo, za katero v 

postopku ugotovite, da je v izkoriščanje privolila? Kako takšna 

privolitev vpliva na inkriminacijo tega dejanja? 
 

A 
 

 Če je v to privolila pač se je s tem sprijaznila, tako da je težko potem 

govoriti da je žrtev. Pač bi zapustila tega svojega delodajalca. 

Mislim, da je težko reči, da bi bila taka oseba žrtev. 
 

B 
 

Po mojem v tem primeru ne gre za žrtev trgovine z ljudmi. Pač ona v 

tem primeru to zavedno dela, že v štartu je vedela v kaj se spušča. 

Vse to je za boljše življenje, za boljše življenje njenih v matični 

državi. 

 

C 
 

Privolite ne vpliva v dekrminalizacijo. Če že govorimo o dekletih je 

v to privolitev sigurno potisnjena z nekimi grožnjami, saj mislim, da 

dekle privoli v to mora obstajati bodisi huda beda in dekle ne vidi 

drugega izhoda, storilci pa to stisko izkoriščajo v svojo prid. 

Vsekakor je potrebno tudi tovrstna dejanja preganjati kljub privolitvi. 

Velikokrat je za to žrtvijo neka zgodba, kolikor sem s tem seznanjen 

 



 

ali ima otroka pa ga drugače ne more preživljati in podobno. 

D 
 

Tukaj pa je težko opredeliti glede na to, da je oseba vedela, se 

strinjala, edino da so ji omejevali gibanje, da je zaprta. Je pa dobro, 

da sodeluje in da kaj več o tem pove. Saj lahko posreduje s podatki, 

da je le ona privolila, ostale pa so pri tem prisiljena. Privolitev 

izključuje, tu je njegova volja, ni prisiljen. Bi pa bilo lahko to 

odvisno od starosti, mislim na mladoletnike. Če je polnoleten in se s 

tem strinja. Če pa je mladoleten pa ne more sam privoliti, starše bi 

bilo potrebno o tem obveščati. Če je brez staršev bi bilo potrebno 

drugače voditi in zadevo inkriminirati. 

 

E 
 

Glede na prejšnjo vprašanje ni vedela v kaj gre pa ji je boljše tukaj pa 

gre za to, da je vedela v kaj gre in je v to privolila tako da tega ne bi 

ocenjevala kot žrtev.  
 

F 
 

Če gre za izkoriščanje revščine in zlorabe oziroma pritiska, vsekakor 

je treba tretirati kot žrtev.  

G 
 

Je, še vedno je žrtev. V teh primerih oni izkoriščajo neke telesne 

hibe, da zavajajo ostale osebe in na nezakonit način pridobivajo 

finančna sredstva, po drugi strani pa je privolil v nekaj kar je 

nezakonitega. Nima nekega bistvenega pomena, ker je to storilec 

naredil iz koristoljubja. Privolitev ne opere kazenske odgovornosti 

storilca. 

 

H 
 



 

V tem primeru pa ne ker je taka oseba privolila, ni bila fizično 

prisiljena in lahko bi odšla kadarkoli saj jo tudi nihče ne omejuje.   

I 
 

Mislim, da bi se tudi to dalo urediti, kajti ko na primer v neki državi 

odkrijejo berača se le ti organizatorji selijo v drugo državo. V 

razgovoru bi bilo potrebno poglobljeno ugotavljati okoliščine in na 

podlagi tega se odločiti. Mislim, da bi bilo tukaj težje govoriti o 

obstoju kaznivega dejanja. Saj je deloma pomembna njegova 

privolitev. 

 

J 
 

Če je že sam privolil, recimo za neko delo, bi jaz prej rekel, da gre za 

neko obliko dela na črno oziroma neustrezno delovno razmerje. 

Dejansko ni pod prisilo. Ta delodajalec ni nikogar prisilil, da gre z 

njim oziroma ni nikogar podkupil, da bi pridobil dokumente. Mislim, 

da bi v tem primeru šlo za neurejeno delovno razmerje. 

 

  

  
8. Kako pojavnost trgovine z ljudmi vpliva na pojavnost kriminala v 

državi in s tem povezane varnostne situacije?  

A 
 

Seveda to vpliva na varnost v nekem okolju. Vemo, da večinoma se 

v teh night klubih, bordelih zbirajo tudi stranke, ki so večinoma 

kriminalci, kot mi rečemo operativno zanimive osebe. Obstajajo tudi 

night klubi, ki so ilegalni, to pa je še posebej slabo za ta kraji in 

okolico. Obstaja povezav z drogo in s tem povezanim vsem 

prekupčevanjem kot je naprimer orožje in potem seveda spet v 

nadaljevanju tudi trgovino z ljudmi. Tudi obstaja oblika izvrševanja 

prisilnih kaznivih dejanj.-33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

B 
 

Po moje to ni nekaj več kot to. To se odraža samo v tem krogu, ki so 

vpleteni v to izkorišča, ne vpliva pa to v okolico.   

C 
 



 

Sigurno vpliva tudi na drugo kriminaliteto. Pozitivno sigurno ne 

vpliva. Zraven tega je prisotno še kaj drugega, kot so na primer 

droge, enostavno se kriminalno dejanje razširi v druge oblike. 

Trgovina z ljudmi je vsekakor bistveno več kot prostitucija, tu se 

lahko pojavijo tudi tatvine, ko nekdo to dela za svojega šefa. -33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

D 
 

Odvisno katero trgovino gledamo ali gre za delo ali prostitucijo. Eno 

z drugem je povezano. Mogoče kak posameznik bi si zaželel 

prostitutko, nima sredstev pa bo naredil kaj, da do tega pride. 

Kriminalna združba lahko tudi začne z izsiljevanjem določenih 

vplivnih ljudi, ki so bili koristniki uslug prostitutke.-33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

E 
 

Pojavnost trgovine vpliva na pojav tudi drugih oblik kriminala. 

Recimo droge, izsiljevanja in podobno. Kot razširitev nabora 

kaznivih dejanj pa pomanjšuje splošno varnost. Varnost se 

zmanjšuje. -33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

F 
 

Mislim, da vpliva tudi na druge, kot so na primer pristnost mamil, 

izsiljevanja na primer privatnika posneti s prostitutko in ga nato 

izsiljevati ali pa kakega politika. Sigurno je to povezano z varnostno 

situacijo, ki se s tem zmanjšuje. -33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

G 
 

Seveda da vpliva, ker sama kriminalna dejavnost vzporedno pokriva 
 



 

tudi druga kazniva dejanja, kot so promet z drogo, ilegalno 

sprovajanje ljudi, v določenih primerih tudi, ko se nekak kriminalna 

združba zbere se vzporedno izvajajo še druga kazniva dejanja, 

povezana tudi širijo. -33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

H 
 

Vpliva tudi na ostale oblike, največkrat drogo in tudi na več drugih, 

kaj pa vem katerih, sigurno je tega več. -33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 

I 
 

Splošna varnost je težko oceniti ali se zmanjša ali ne, je težko 

opredeliti, saj če gledano to verigo trgovine z ljudmi vidimo, da ko 

jih oni prepeljejo noter pri tem sodelujejo tudi razni narkomani, ta 

denar reskirajo, da jih bodo dobili in s tem kazensko ovadili. Se 

pravi, če tam dobijo kak denar to pomeni, da bodo v notranjosti 

morda manj kradli na ta način se kriminalizacija s tem lahko celo 

zmanjša. Je pa druga zadeva, ko ti ljudje v nadaljevanju pridejo noter 

s to trgovino jih nato izkoriščajo se poveča siva ekonomija kar mi 

sicer kot fizične osebe ne pogruntamo, se pa to odraža na nivoju 

države. 

 

J 
 

Zdaj bi bilo to potrebno specificirati za katera kazniva dejanja bi 

lahko šlo, sam bi sicer to še povezal z drugimi kaznivimi dejanji, ne 

bi pa posvečal velik del pozornosti. Da so žrtve trgovine z ljudmi 

prisiljeni v storitev nekih kaznivih dejanj mogoče bi izpostavil 

primer o katerem sem pridobil tudi informacije, da nekateri tujci 

oziroma ilegalni prebežniki, ki v matični državi nimajo denarja, ne 

morejo plačati organizatorju za ilegalni prehod meje in se 

organizator odloči, da bo pač to poplačal na nek drugi način, se pravi 

s storitvijo nekega kaznivega dejanja, bodisi z vlomom ali tatvino 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem 

okolju 



 

zlatnine in se na tak način oddolži, da ga je organizator pripeljal čez 

schengensko mejo. Ja lahko bi rekel da ima vpliv.-33 

  
9. Kdo so po vašem mnenju najpogosteje storilci trgovine z ljudmi? 

 
A 

 

Zanimivo vprašanje. Organizatorji, ki z žrtvami upravljajo, so koliko 

nam je znano znani gostinci, v osnovi kriminalne združbe-34, ki so 

lahko največ povezani z drogo, orožjem in seveda tihotapstvom ljudi. 

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

B 
 

To so največkrat tisi, ki imigrirajo pred tem, na primer Romun gre v 

Italijo tam se ustali, potem pa on svoje gor pripelje, tam si ustvari 

svoj krog iskalcev prostitucije in potem to poteka. Pa tudi taki, ki so 

se iz svoje države odselili zaradi ostalih raznih drugih kriminalnih 

dejanj pa tudi taki, ki so povezani z določenimi združbami. Tudi na 

primer pri storilcih beračenja je značilno, da se pogosto premikajo. 

Malo tukaj malo tam, da niso preveč zaznavni s tem pa se lažje 

izmikajo našim zaznavam. Pri prostituciji pa se žrtve, ko se pripeljejo 

v neko okolje, tam tudi ostajajo. Ker je ožji krog, ki ve za to, zato je 

to v bolj zaprtih krogih. So kot neki punkti.  

 

C 
 

Sigurno se tukaj s tem ukvarja združba-34. Posameznik se s tem ne 

more ukvarjati, če pa se bi želel bi gotovo na hitro propadel. Razni 

storilci, ki so že vajeni podobnih tveganj.  

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 



 

D 
 

Pri trgovini z ljudmi mislim, da prevladujejo moški, lahko pa so tudi 

ženske, tudi take, ki so bile v preteklosti žrtve trgovine z ljudmi, saj 

so jim poznane metode pritiska, brezposelni, ki nikjer ne delajo pa se 

pojavljajo z veliko denarja. Ljudje, ki so lahko vodljivi so zadnji 

členi v verigi in pa tudi posamezni odvisniki od drog, za kake 

malenkosti ker tako in tako ne vedo kdo stoji za tem. Tudi posamezni 

povratniki. Ko si enkrat v kriminalnih krogi ne moreš kar tako izven 

tega. 

 

E 
 

Večinoma so to moški. Tudi povezava kriminalnih združb-34. Tudi 

ženske, ker ženska bolj ženski zaupa.  

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

F 
 

To je najbolj pristno v nekih mafijskih krogih, ona drži roko nad 

tem-34. V Sloveniji prednjačijo južnjaki. So pa tako moški, kot tudi 

ženske. Iščejo osebe, ki naj bi izvajale neko delo na primer sobarice 

v hotelih nato pa se izkaže, da se morajo prostituirati. Pa tudi 

pridobitev delovne dokumentacije storilce stane določen denar tako, 

da oni nato žrtvi rečejo ti si nas stala toliko in toliko sedaj pa boš ta 

strošek oddelala.  

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

G 
 

To so veliki večini moški. Obstajajo tudi par moškega in ženske. 

Nekdo mora poiskati primerno žrtev. Recimo ženska ženski lažje 

zaupa zato je za novačenje primernejša ženska. Nudijo jim bivališče 

v srednji verigi večina moški. Ker gre za koristoljubje je večja 

verjetnost, če je bil že povezan s kriminalom, da bo tukaj bolj 

uspešen, saj je že v preteklosti razmišljal na način kriminalca.  

 

H 
 

Po mojem so storilci v veliki večini moški, starostno je sicer težko 

opredeliti, so pa v to vpletene organizirane kriminalne združbe, ki 

delujejo po hierarhični lestvici. 
 



 

I 
 

Mislim, da gre največkrat za osebe, ki so bile že obravnavane za 

razna kazniva dejanja od tihotapstva in podobnih oblik. S tem so si 

pridobili določen denar, ki ga nato operejo na ta način da odprejo 

gostinski lokal in v nadaljevanju izkoriščajo tam te ljudi. 

Povratništvo je tesno povezano s trgovino z ljudmi-35. 

povratništvo je tesno 

povezano s storilci 

trgovine z ljudmi  

J 
 

V manjši meri mogoče tudi ljudje, ki so že bili žrtve trgovine z 

ljudmi so se v temu našli in so se naučili manipulirati ali s silo ali z 

netočnimi informacijami ali denarjem, po drugi strani pa je to 

organizirana skupina ljudi, ki ima to morda v posameznih primerih 

družinsko ukoreninjeno, da pač vladajo neko populaciji in se oni 

odločajo na kak način bo določena zadeva izpeljana. Zdaj, da bi pa 

izpostavil, bi lahko na kratko rekel organizirane kriminalne skupine, 

ki novačijo iz različnih baz kot so na primer socialno ogroženi in 

podobno.  

 

  
10. Ali ste bili deležni usposabljanja s področja trgovine z ljudmi? 

 
A 

 

Ne -36. 
nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

B 
 

Niti ne, koliko smo si kaj prebrali, ne pa da bi služba kaj v tej smeri 

organizirala. Bilo je na odpravah predvsem omenjeno, ko so se 

pojavili kaki sumi, ampak v glavnem za Bolgarke in Romunke. 

Drugo pa ni bilo na to temo. 36 

nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

C 
 

Mislim da, ampak je bilo to že precej dalj. Imam občutek, da smo 

enkrat govorili o tem pa ne vem če niso bili iz Sektorja 

kriminalistične policije in so nam oni to predstavili. 
 

D 
 



 

Več let, enih sedem, osem let, če ne več je bil v Tacnu usposabljanje, 

en dan, bili so avstrijski predavatelji, ki so predstavili razliko med 

tihotapstvom in trgovino z ljudmi, to je bilo čisto tisto na hitro. 

Karkoli ekstra pa ne. 

 

E 
 

Ne-36. 
nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

F 
 

Ne. Bil sem s kriminalisti pri eni zaključni akciji, drugače pa nima 

nekih znanj. Ampak niso bile žrtve trgovine z ljudmi. One so se sicer 

prijavile za drugo delo, pol pa so mogle delati to, vendar se tudi tega 

niso branile. -36 

nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

G 
 

Da, pred dobrima dvema mesecema  

 
H 

 

Ne. 
nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

I 
 

Ne, to nisem bil in se tudi ne spomnim, da bi bil kateri izmed naših 

policistov. Edino kar se je omenjalo na usposabljanju s področja 

meje, ampak samo omenjalo. -36 

nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

J 
 

Ciljno usmerjenega usposabljanja ne, je pa bila tematika 

predstavljena v sklopu problematike po meji in tujcih. Na kratko smo 

se dotaknili nekih znakov. Usposabljanje je potekalo na lokalnem 

nivoju, ki ga je vodil pomočnik komandirja. -36 

nisem bi deležen 

ciljnega usposabljanja 

  
11. V kolikšni meri je bilo to usposabljanje uporabno za vaše delo? 

 
A 

 



 

Ni bilo -37. 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

B 
 

Ni možno odgovoriti -37. 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

C 
 

Glede na oddaljenost tega usposabljanja bi le to težko pravilno 

odgovoril. Mislim pa, da sem začel na stvari gledati drugače, bolj se 

zavedaš. Ni tega toliko, da bi bil ves čas pozoren na ta pojav. Težko 

bi kaj več odgovoril glede na oddaljenost. -37 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

D 
 

Seveda zelo, ker so nam razložili kako k temu pristopiti pa vsaj 

naučili so nas med razlikovanje tihotapstva in trgovine, ker meni je 

do takrat bilo to eno in isto, pa mislim, da je danes še marsikomu 

nerazumljivo. Dalo mi je vsaj razločevanje, če ne že kaj več. -38 

usposabljanje je bilo 

zelo koristno 

E 
 

Ni odgovora-37. 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

F 
 



 

Ni odgovora.-37  

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

G 
 

Usposabljanje je bilo zagotovo koristno, ker ti v prvi fazi razširi 

pogled oziroma te spomni, da ko delaš razmišljaš širše se pravi na 

neke pojave, kateri niso toliko razširjeni kot so na primer klasična 

kazniva dejanja tatvine, vlomi in podobno, ampak se ta oblika pojavi 

bolj poredko in bolj je prikrita. Kar pomeni, da se ti lahko z nekim 

oškodovancu kaznivega dejanja recimo lahko pogovarjaš ampak se 

tega sploh ne zavedaš, ker ti pa tudi nisi bil dovolj previden, da bi to 

prepoznal. Bilo je predstavljeno, na kak način naj se tega lotimo, na 

kaj naj bomo pozorni, kdo to obravnava, na kašen način, skratka 

koristno usposabljanje. -38 

usposabljanje je bilo 

zelo koristno 

H 
 

Ni odgovora-37. 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

I 
 

Ni odgovora.-37  

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

J 
 



 

Bile so osnove nekaj je bilo, da bi pa postal ekspert pa nikakor ne -

37. 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni 

možno podati zaradi 

daljše odsotnosti ali 

neudeležbe  

  
12. S katerimi projekti s področja boja proti trgovini z ljudmi ste 

policisti seznanjeni?  

A 
 

V manjši meri s problematiko belega blaga. To frazo smo slišali, 

drugače pa samo kar se med seboj pogovarjamo glede izkušenj, 

drugače pa ni bilo nekega seznanjanja s posebni projekti. Mogoče še 

kakšne redne seznanitve o dogodkih. -39 

nepoznavanje 

projektov  

B 
 

Ja nekaj sem slišal preko medijev, pa tudi kje kak dokument v službi 

je prišel na to temo. Ne spomnim pa se nobenega konkretnega 

projekta. -39 

nepoznavanje 

projektov  

C 
 

V okviru lokalne kriminalistične skupine, ki deluje na postaji je bilo 

s strani vodstva na začetku naloženo nam policistom, tudi vodjam 

izmene, da bi tekoče zadeve iz vseh področij na odpravah na delo 

obdelali, potem pri samoobrambi in izobraževanju so o tem povedali, 

sama seznanite pa je nato na strani vsakega posameznika. -39 

nepoznavanje 

projektov  

D 
 

Tisto kar dobimo po elektronski pošti in pa kar smo seznanjeni na 

odpravah na delo. Nekega posebnega seznanjanja s posebnimi 

projekti policija ne izvaja. -39 

nepoznavanje 

projektov  

E 
 

V službi nismo seznanjeni s temi projekti. Nekaj sem slišala o 

projektih preko medijev, mislim da je društvo beli obroč. V glavnem 

v službi ni nič na to temo. -39 

nepoznavanje 

projektov  

F 
 



 

Bral sem o temu, bili so celo neki multiplikatorji že kar nekaj let 

nazaj. Cel projekt je potekal, določeni so bili multiplikatorji. 

Zastavila si je policija nek projekt ampak na tem je potem obstalo in 

zamrlo. Sam tudi ne zasledim nekih informacij na to temo. Premalo 

poudarka je zadnje čase dano temu s strani policije-40. V današnjih 

cajtih je cel kup podatkov in lahko bi rekel da tudi preveč. Mislim pa 

da je težava v policiji tudi nemotiviranost zaradi trenutnega statusa 

policista kot je-41.  

s strani policije je dan 

premajhen poudarek 

temu področju 

nemotiviranost 

policistov 

G 
 

Če govorimo, da je to v nekih klubih je to z inšekcijsko službo 

potrebno ukrepati -42 in tukaj policija tudi sodeluje. Z drugimi načini 

ukrepanja oziroma projektih policija kot služba ne seznanja 

policistov. 

več sodelovanja z 

inšpekcijskimi 

službami 

H 
 

Pride kakšen dokument, ampak kaj konkretnega ni. Če pride kakšna 

depeša, da je kakšna možnost da se lahko pojavi. Drugače pa na to 

temo ni skorajda nič govora. 
 

I 
 

Spomnim se, da so bile v preteklosti neke zloženke na temo trgovine 

z ljudmi. Na sliki so bile ženske, šlo pa se je samo na prostitucijo. 

Glede drugih projektov pa nismo bili seznanjeni -39.  

nepoznavanje 

projektov  

J 
 

Ne in se tudi ne spomnim in tudi ne spomnim se nobene depeše na to 

temo samo nekaj dokumentov o pogrešanih osebah, ki bi se lahko 

povezale s tem -39.  

nepoznavanje 

projektov 

  
13. Kako ocenjujete uspešnost ukrepov, ki jih izvaja državna politika 

v boju proti trgovini z ljudmi? Kako bi bilo to možno še izboljšati?  

A 
 



 

Ne nisem seznanjen vem pa, da se v policijskih vrstah izvajajo 

nadzori po teh lokalih moti pa me ob tem to, da ko se napiše kaka 

operativna informacija, da so tam bile kontrolirane osebe, ki so imele 

urejen status, urejeno delovno dovoljenje, to je lepo in prav. če so le 

opravljale tisto delo za katerega namene je to delovno dovoljenje bilo 

izdajo, kar pa verjetno ni res. Za tem se izvaja marsikaj, kar pa 

običajno pri teh nadzorih ni zaznano. Težava je, da je dokumentacije 

v veliki večini urejena, ne opravlja pa se dejavnost za katere je le ta 

izdana. Z večjimi kontrolami bi se lahko stanje izboljšalo. Govorice 

se seveda širijo hitro s čem se kje ukvarjajo. Nadzor bi lahko to 

pojavnost zmanjševal. V štartu je težko to ugotoviti in preprečiti-39. 

nepoznavanje 

projektov  

B 
 

Tukaj nekih ukrepov ne vem, vse se dogaja imam občutek da se o 

tem in ukrepih odvija smo v nekih krogih, delovnih skupinah-43. 

Malo sem s tem seznanjen, skoraj mi ni poznano -39. Težko je reči 

kaj bi se dalo. Saj se dela po tem področju, samo težko je potem to 

dokazovati na sodišču-44. Dogaja se, da priče tudi potem na sodišču 

ne priznajo oziroma ne povejo, storilci pa tako in tako ne priznajo-

44. Na področju pravosodja bi bilo seveda potrebno kaj storiti. 

Večina potem pade v vodo. Nismo nekako najbolj uspešni-45. Nič ni 

odmevnega naprimer, da bi bilo preko medijev, da so dobili neko 

združbo. Več bi bilo potrebno obveščati o tem problemu preko 

medijev, da se ljudje tega lažje zavedajo in več mislijo na to-46  

projekti za boj in 

preprečevanje se 

odvijajo v nekih 

krogih kot so delovne 

skupine  

nepoznavanje 

projektov  

zahtevno dokazovanje 

na sodiščih otežuje 

dokazovanje teh 

dejanj 

zahtevno dokazovanje 

na sodiščih otežuje 

dokazovanje teh 

dejanj 

C 
 



 

Mislim, da ima več služb naloženo delo po tej problematiki. Boljše 

bi bilo, če bi to politiko vodila ena služba in to bolj aktivno. Kolikor 

si jaz lahko tukaj razlagam glede na to, da mi zadeve niso tako 

podrobno poznane. Menim pa, da bi bilo potrebno več vlagati v 

izobraževanje služb, ki bi lahko prišle v stik z žrtvijo-38.  

usposabljanje je bilo 

zelo koristno 

D 
 

Obsoditi te ljudi, ki pridejo na sodišče, hitrejši postopki-45. 

Absolutno nuditi pomoč žrtvi. Če pričakujejo, da bodo te osebe kaj 

povedale, naj jim ponudijo zaščito in neka nadomestila. Saj so te 

osebe lahko podvržene raznim zastraševanjem in izpostavljene 

javnosti. Premalo je osveščanje širše javnosti. Da bi se kaj več 

vedelo o tem. To je povezano tudi z drugimi službami kjer je 

potrebno sodelovanje-42. Javnost pa je o tem premalo seznanjeja saj 

lahko večkrat slišimo, da se posamezniki izražajo, kaj pa je prišel 

gor, pa bi ostal tam od kod je. Premalo osveščenosti.-46  

spremembe na 

področju pravosodja 

več sodelovanja z 

inšpekcijskimi 

službami 

potrebno povečati 

obveščanje širše 

javnosti 

E 
 

Sploh ne vem kake ukrepe država izvaja. -39 
 
nepoznavanje 

projektov  

F 
 

Ne vem kaj za eni projekti se vodijo-39. Moralo pa bi biti ustrezna 

motivacija policija-41. Nehati je potrebno jemati policiji. Problem je 

vsekakor tudi znanje policije saj ocenjujem, da policiji nimamo 

zadostnega znanja s tega področja.-47 Znanje je promet, kar je dalje 

je znanje tukaj končano, dejansko je tako in tako si moramo priznati 

imamo zelo nerazgledane policaje kar se tiče širine področja, ki ga 

policija pokriva-47.  

nepoznavanje 

projektov 

nemotiviranost 

policistov 

neustrezna 

usposobljenost 

policistov 

neustrezna 

usposobljenost 

policistov 

G 
 



 

Glede na samo težo preiskovanja in odkrivanja se mi zdi, da je 

sodelovanje z nevladni organizacijami koristno, saj se navedeni 

borijo proti nečem kar je lahko v družbi spregledano-48. Državna 

politika, kaj bi bilo možno še izboljšati mislim, da nadzor nad 

opravljanje prostitucije. Na primer kot samostojni podjetnik, bil bi 

zabeležen in nadzorniki bi imeli dejanski pregled koga imamo na 

terenu in mi samo nadziramo, da je vse vredu. Vsi ostali, ki ne bi bili 

registrirani bi se jih obravnavalo kot zlorabljanje -49. Pri tistih 

populaciji oziroma državljani, ki so pogosteje izkoriščani pa bi bilo 

potrebno uvesti neko regulacijo zaposlovanja.  

sodelovanje z 

nevladnimi 

organizacijami 

sprememba državne 

politike na področju 

prostitucije 

H 
 

Ocenjujem, da se ukrepi izvajajo na nezadostni ravni, prvo po 

medijih je zelo malo tega, potrebno bi bilo več obveščanja 

državljanov na preprost način, da se to dogaja in v kakšnih oblikah, 

tako da bi tudi državljani, ki se lahko s tem srečajo, posledično temu 

le to prijavili policiji-46. Kdo so najpogosteje žrtve. Še posebej pa v 

mejni policiji bi morali vsi policisti biti deležni tega usposabljanja-

50.  

potrebno povečati 

obveščanje širše 

javnosti 

I 
 

To je tako, kot policist gledam na to da bi morali imeti službo ali pa 

par strokovnjakov, ki bi se s temi ljudmi začeli ukvarjati in jim 

pravilno predstaviti njihov položaj, da so žrtve ne da so storilci in da 

jim želimo pomagati. Kajti, ko enkrat dobimo odgovor od žrtve, da je 

izkoriščana pa je to lažje dokazovati-45. To je tako kot tudi če 

oškodovanec kaznivega dejanja ne želi prijaviti, je tudi tukaj težko 

stvari voditi če se žrtve ne prepozna. Mogoče pa bi bilo res dobro 

dva tri ljudi, ki bi se s tem konkretno ukvarjali. Ne vem kako je to po 

drugih državah. 

spremembe na 

področju pravosodja 

J 
 

Nisem seznanjen z nobenim načinom izvajanja državen politike-39. 

Ne vem. Bi pa bilo vsekakor potrebno izvesti usposabljanja s tega 

nepoznavanje 

projektov  



 

področja in pa vsekakor vključiti tudi vsebine te državne politike v 

kolikor seveda obstaja-50.  

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

  
14. V številčnost kadra, organizacijski pristopi ter metode dela 

policije s področja tujske problematike vplivajo na prepoznavo žrtev 

trgovine z ljudmi? 
 

A 
 

Mislim, da glede prepoznavanja trgovanja z ljudmi je zelo malo 

slišati o tem v policiji-51. V policiji bi bilo potrebno veliko več 

postoriti na to temo in na tem področju. So pač le ljudje žrtve in 

seveda večinoma mladi.  

v policiji se premalo 

govori o tem 

problemu 

B 
 

Evo prej je tega bilo dosti, večinoma je bila to romska populacija 

Bolgarov in Romunov. Od kar pa so ti vstopili v EU je pa to tukaj 

slabo večinoma gre preko Madžarske. Pa tudi je to ker so evropejci, 

če jih kaj vprašaš po namenu se lahko hitro zakomplicira, saj imajo 

pravico do prostega gibanja. Ocenjujem, da nas je zadosti-52.  

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

C 
 

Na našem mejnem prehodu ključno število ne vpliva-52. Za enkrat 

nas je dovolj tako, da se policist lahko osredotoči na potnike. Menim, 

da imamo sorazmerno dobro kontrolo tako, da se lahko tudi vsakemu 

potniku dovolj posvetimo. Na obliki dela tukaj na vlakih menim, da 

ni problem je pa možno, mislim da je veliko večja možnost na 

cestnih prehodih-52.  

 
policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

D 
 



 

Kader po moje, glede na številčnost ljudi, bi se mogoče dalo-52, kot 

smo se že prej pogovarjali glede na usposabljanje, tega pa manjka. 

To bi bilo potrebno dati večji poudarek. Takrat, ko sem bila jaz v 

Tacnu mislim, da smo bili iz naše postaje štirje. Potrebno bi bilo to 

policistom podrobneje predstaviti-50. Kadra imamo dosti ne pa 

usposaboljenega. Na višjem nivojo verjetno so dosti usposobljeni, 

ampak prvi smo mi na terenu, nas pa nobeden ne izobražuje, nam pa 

ni nobeden dal potrebnega znanja za to prepoznavo. -50 

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

E 
 

Se mi zdi da kadrovsko smo zadostni ker tega spet ni toliko-52. Bolj 

je kar se tiče izobraženosti eni so bili vendar premalo. Vem za te 

zadnje, ko so bile dve policistke na usposabljanju, za ostale pa se ne 

spomnim. Ja na usposabljanjih bi bilo potrebno narediti veliko več-

50. Noben nič ne govori o tem. -51  

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

v policiji se premalo 

govori o tem 

problemu 

F 
 

Na to sem ti že prej odgovoril velik problem je znanje-50 in 

motivacija-41.  

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

nemotiviranost 

policistov 

G 
 



 

Glede na poznavanje za našo PU bi lahko rekel, da smo uspešni 

glede na številčnost, ki se ukvarja z nadziranjem tega. Težava pa je 

že pri zakonodaji za odpiranje drugih prikritih preiskovalnih 

ukrepov-45. Se pravi, da rabimo že oškodovanca, da te ukrepe lahko 

pričnemo izvajati se pravi, da je zakonodaja stroga se mi zdi, da smo 

tukaj omejevani in s tem samo preiskovanje. Menim, da glede na 

starostno skupino in izkušenost na naši PP in glede na ljudi, ki 

izvajajo razgovore s strankami, tujci, da bi policisti prepoznali vsaj 

osnovne znake, ki bi nakazovali, da je nekdo proti svoji volji prišel v 

RS.  

spremembe na 

področju pravosodja 

H 
 

Kot prvo je premalo kadra. Kot drugo organizacija dela je da se 

osnovne stvari, ki se delajo se delajo, ni pa ciljno usmerjenih skupin 

na postaji, ki bi se s tem ukvarjala in le to tudi ustrezno zaznavala.  
 

I 
 

Seveda ima to vpliv na odkrivanje in prepoznavanje. Večkrat se s 

takimi primeri srečaš lažje to prepoznaš. In več ljudi je za to 

usposobljenih, lažje se bo to odkrivalo-50. Zdaj je mislim na 

kriminalu par ljudi, ki to bolj spremljajo in vedo kako se to dogaja, 

mi na terenu pa nismo s temi indici toliko seznanjeni, da bi ti takoj 

preklopilo, da bi pa tukaj znalo biti neka trgovina z ljudmi. Običajno 

se pojavi, samo aha tam odpirajo neki lokal, kjer bodo plesalke, 

nihče ne gre in preveri kdo je lastnik, ali je bil že za kaj obravnavan, 

da bi preko tega prepoznavali. Tudi pri ilegalcih nismo seznanjeni z 

nekimi indici ampak v glavnem zbiramo podatke od oseb o njihovi 

poti in strmimo k temu, da jih čim prej vrnemo nazaj hrvaškim 

policistom. 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

J 
 



 

Pomanjkanje kadra vpliva na težave pri odkrivanje žrtev trgovine z 

ljudmi, prav tako povečan obseg dela, število nalog, ki jih morajo 

policisti poznati iz raznoraznih zakonodajnih področij in zato tudi 

ocenjujem, da se ne posveča dovolj-53. Bodisi policist ali policistka 

da bi iskal neke znake ali pa da bi jih prepoznal še posebej pa če ni 

usposabljanja na to temo. Se pravi, da je potrebno usposobit in 

spremenit metode na ta način, da se vsaj par ljudi iz posamezne 

policijske postaje za to usposobit, saj gre za zelo zahtevno temo, ki je 

morda lahko tudi čustvena in kot tako predstaviti na takšen način, da 

se to dotakne tudi policistov, čeprav nas učijo, da moramo biti trdni 

kot kamen, in da bi se s tem usmerili tudi na to področje-50. 

pomanjkanje kadra in 

širok spekter nalog ki 

jih mora poznati 

policist predstavlja 

ovire pri prepoznavi 

potencialnih žrtev 

trgovine z ljudmi 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

  
15. Kako bi ocenili primernost zakonodaje s področja trgovine z 

ljudmi (nacionalne, EU in mednarodne konvencije)?  

A 
 

Zakonodaja je očitno zapletena, saj v zelo redkih primerih pride do 

končnega epiloga. Prezapleteno je dokazovanje-54. EU in 

mednarodna zakonodaja oziroma konvencije pa mi niso poznane.  

prezapletensot 

zakonodaje otežuje 

prepoznavo in 

procesuiranje 

B 
 

Zakon je kar napisan dobro, kar pa je v nadaljevanju problem z 

dokazi-44. Žrtve na sodišču ne želijo nič povedati zaradi straha. 

Grozijo družini.  

zahtevno dokazovanje 

na sodiščih otežuje 

dokazovanje teh 

dejanj 

C 
 



 

Jaz mislim, da zakonodaja ni tak problem, da je napisana tako kot bi 

mogla biti. Je pa res problem to odkrivati. Sama meja kot takšna, čim 

je prestopljena, na kakršen koli način, se nato v notranjosti odvija 

raznorazne zadeve.  

 

D 
 

Po pravici povedano, da niti nisem gledala glede tega, vem pa 

recimo, da imamo v nacionalni po Zakonu o tujcih možnost zaščite 

teh ljudi. Sigurno je kaj po kazenskem zakoniku.-55 Zakaj se tem 

ljudem, ki se jih dobi ne pobere sredstva kar imajo, proda in se 

pokrijejo stroški in poplača tisto kar je žrtev delala za njega. Saj ima 

žrtev neko zadoščenje, da je on kaznovan ampak kaj je to. Na žrtev 

se pozabi, ona ga mora potem na zasebno tožbo tožiti kar pa žrtve, ki 

večinoma prihajajo iz tujine tega ne storijo, saj si želijo čimprej vrniti 

domov. On, ko prestane zaporno kazen, pride ven in ima ta sredstva 

na razpolago, no res ne vem koliko je zagrožena kazen po našem 

zakoniku. Tukaj bi bilo potrebno nekaj narediti, da žrtev pride do 

svojih sredstev. Po tem bo on enostavno naprej delal.  

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega 

področja 

E 
 

Ne vem kako je primerna, ampak verjetno, ko je napisana je napisana 

v redu, vendar prihaja do težav pri izvajanju -55 44. 

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega 

področja 

zahtevno dokazovanje 

na sodiščih otežuje 

dokazovanje teh 

dejanj 

F 
 

Tega glih toliko ne poznam ampak mislim, da ta naš Kazenski 

zakonik sam kot tak ni slab-55. Težava je izvajanje. Vse kar se tiče 

policije je v redu, problem pa je na sodiščih in tožilcih, pa ne samo 

pri tem tudi na ostalih področjih. Se pa bojim, da so vplivne tudi 

veze. V policiji niso problem veze, ker se postopki vodijo pri drugih 

organih. Ostale EU in konvencij s tega področja ne poznam, niti 

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega 

področja 



 

nisem slišal za njih.  

G 
 

Ne, to mi je edina stvar Prekriti preiskovalni ukrepi, ker mislim da so 

členi primerno obširni in ustrezno zapisani. Samo visoki standardi za 

dokazovanje s pomočjo prikritih preiskovalnih ukrepov -46.  

 

potrebno povečati 

obveščanje širše 

javnosti 

H 
 

Poznano mi je zelo malo ali skorajda nič, ker ni nekega usmerjanja k 

tej problematiki-55. 

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega 

področja 

I 
 

Mislim, da bi bilo potrebno bistveno več narediti na usposabljanju 

policistov s tega področja, pa ne samo policistov ampak tudi druge 

službe-50, naprimer tožilstvu, sodstvu, da bi tudi oni začeli gledati 

drugače na ta problem. Naj dajo informacije v kateri smeri naj 

policija zbira informacije in dokaze, da bodo lahko neko dejanje 

pripeljali do obsodbe-56. Se pravi kaj bi potrebovali za obsodbo. 

Sedaj delamo po lastnih usmeritvah in tistem kar mislimo, da je 

pravilno.  

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

usposabljanje tudi 

drugih služb kot so 

sodišča in tožilstvo 

J 
 

Jaz sem zelo slabo seznanjen s to zakonodajo-55. Kajti veliko več 

dajemo poudarka zakonodaji z delovnopravnega področja kot je 

naprimer Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Zakon o 

preprečevanju zaposlovanja in dela na črno. Da bi pa bil seznanjen 

kako drugače pa ne.  

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega 

področja 

  



 

16. S katerimi službami in v kakšni obliki poteka, oziroma bi 

potekalo, vodenje postopkov v primeru odkritja potencialne žrtve 

trgovine z ljudmi? Kako to sodelovanje poteka znotraj države in 

kako na mednarodni ravni? 

 

A 
 

Težko je dokazovanje. Če bi bile ponarejene listine je postopek tudi 

odvisen ali gre za polnoletno ali mladoletno osebo, če je oseba 

mladoletna se v vodenje postopka vključi socialna službe- 57, 

tožilstvo, mislim pa da bi se v delo vključili tudi kriminalisti-58. Če 

gre za mladoletno osebo bi se verjetno preverjalo v državi od koder 

prihaja, se pravi preko Interpola. Težje je če oseba potuje v okviru 

zakonitih dokumentov.  

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

B 
 

Če gre za starejšo osebo, polnoletno, bi se v delo vključil kriminalist-

57 mi to njim predamo, če pa gre za mladoletno pa bi se v delo 

vključila socialna služba-58. Na mednarodni ravni pa bi nato 

kriminalisti sodelovali z Interpolom.  

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

C 
 

V našem primeru sigurno s strani kriminalistične policije-57, če bi 

bila oseba mladoletna delavci socialne službe-58, lahko tudi 

zdravstvo, če bi bilo še kaj drugega narobe. Ne vem, če bi bile v to 

vključene še kakšne druge službe.  

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

D 
 

Prvo kar bi obveščala vodstvo, pomočnik komandirja ali komandirja, 

itak pridejo kriminalisti-57 tožilci, mogoče ne bi bilo slabo obvestiti 

socialno službo, nekoga, ki je iz nevladne organizacije, ne pa nekega 

študenta-58, ki dela za to organizacijo. Nima izkušen in ne ve kako 

bi lahko ustrezno pomagati. Žrtev mora čutiti pravo podporo iz 

zaupanje. Civilu se bi lahko bolj odprla kot uniformi. Ne veš kakšne 

izkušnje ima žrtev s policijo. Morda je že kdaj zaprosila za pomoč, 

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 



 

pa je policisti niso resno vzeli, tako da tudi na to je potrebno biti 

pozoren. Saj ne vemo kaj se je dogajalo med potjo.  

Obveščala bi center za socialno delo, če pa so otroci pa bi bilo 

obvezno obveščanje centra za socialno delo. Verjetno kriminalistično 

službo in tudi vodstvo.  

E 
 

Obveščala bi center za socialno delo-58, če pa so otroci pa bi bilo 

obvezno obveščanje centra za socialno delo. Verjetno kriminalistično 

službo-57 in tudi vodstvo.  

v delo bi se vključila 

socialna služba 

v delo bi se vključil 

kriminalist 

F 
 

Računam na to, da bi zadeve s tega področja moral prevzemati 

kriminalist iz uprave-57. Težav je, da pa imamo po združitvi precej 

kriminalistov, ki tudi sami ne vedo kaj delajo. Moral bi biti nekdo na 

katerega bi se v takem primeru obrnil in bi ti znal dalje svetovati, 

kako s tako osebo ravnati. Ne vem, sociala nima nič s tem, ali pa 

rdeči križi, ki ilegalcem nudi običajno obleko, drugega nima. Tako 

da razen SKP ne vidim službe, ki bi tukaj sodelovala. Je pa res, da ne 

vem katerega kriminalista bi bilo potrebno obveščati, se pravi 

linijsko povezan. 

v delo bi se vključil 

kriminalist 

G 
 

Po moje bi bilo primerno obvestiti center za socialno delo in 

nevladno organizacijo, ki je pristojna oziroma se ukvarja s tem 

področjem, glede ustrezne namestitve-58, pa mogoče s tožilstvom 

glede dogovora, da bo v postopku pričala. 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

H 
 

Kot prvo tako osebo nemudoma ločiti od ostalih, obveščati naše 

službe v policiji-57, socialno službo-58. Za drugo ne vem.  

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

I 
 



 

Obveščali bi na primer tožilstvo, ki bi moralo pristopiti k temu 

primeru, pa seveda da bi nas malo usmerjalo, zdravstvo, pa tudi 

center za socialno delo-58. Zdravstvo na tak način, da bi pač 

prepoznavali bodisi poškodbe delavcev, pri prostituciji pa v primeru 

če delodajalec ne bi bil zadovoljenj z njo in bi jo fizično pretepal, da 

bi nas o teh primerih obveščali. Centri za socialno pomoč pa, da bi 

imeli možnost nastanitve te žrtve kajti, ko bo žrtev pripravljena nekaj 

pričati proti osebi, ki jo izkorišča se ne more vrniti nazaj na 

stanovanje, ampak jo je potrebno nekam namestiti. Težko se je 

odločiti, da boš ti nekoga izdal, ki ti omogočaj bivanje, hrano in 

podobno. Pa tudi sistem bi moral biti tako naravnan, da bi takoj v 

kazenskem postopku država že odločila o odškodnini žrtev in sicer 

najmanj za znesek katerega je na račun izkoriščanja storilec pridobil. 

Ta znesek bi moral pripadati žrtvi.  

v delo bi se vključila 

socialna služba 

J 
 

Definitivno Sektor kriminalistične policije, še posebej če gre za neko 

konkretno zadevo-57 center za socialno delo-58 bi imel pri tem zelo 

pomembno vlogo, še posebej ker so bolj taktni pri nekem svojem 

delovanju, tudi upravne enote, ki izdajajo neka dovoljenja, saj bi 

lahko le te bile bolj pozorne pri izdaji teh dovoljenj in sicer v smeri, 

kdo je prišel po dovoljenje, neka tretja oseba ali oseba sama tako, da 

bi lahko tudi oni kaj več lahko sodelovali z nami. Sem pa prepričan, 

da obstaja tudi kaka nevladna organizacija ali morda celo več njih 

konkretno pa ne vem katere in tudi nisem s tem seznanjen.  

v delo bi se vključil 

kriminalist 

v delo bi se vključila 

socialna služba 

  
17. Kako poteka (bi potekal) pogovor z osebo v postopku 

prepoznave potencialne žrtve trgovine z ljudmi?  

A 
 



 

Tak razgovor je po moje zelo težko voditi, ker je ta oseba v štartu na 

razgovor pripravljena. Velikokrat ne bo smela nič povedati, je 

preplašena, ločimo jo od voznika. Odvisno katere državljan je ali je 

potrebno prevajalca. Ni izdelanega profila za razgovor s tako osebo. 

Zelo malo izkušenj imamo s tem. Na tem področju bi bilo še 

marsikaj za postoriti. Govorimo ogromno o temu, naredi pa se bore 

malo. Vsi smo osredotočeni bolj na vse drugo kot na to področje, Je 

pa res pereča tema, ampak mislim, da je težko odkriti na štartu, lažje 

je v notranjosti, ko so osebe že v poslu.  

 

B 
 

V naših primerih bi ločil osebe med seboj enega po enega na 

razgovor, vključitev prevajalca. V bistvu je ločitev od storilca. 

Odvisno je veliko od okoliščin. Če bi bilo bi to kriminalisti to 

prevzeli. 

 

C 
 

To bi se lotil s posebnim taktičnem pristopom, osebo bi ločil od 

ostalih-59. Probal bi jo sprostiti, da ne bi bila preveč izgubljena. 

Taka oseba se lahko drugače zapre vase in ti s tem ne posreduje 

podatkov, ki so ključni v tem momentu.  

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

D 
 

Zelo prijateljski pristop je potrebno uporabiti, če bi se dalo bi 

razgovor opravljali sami brez prevajalci, če bi bil prevajalec bi 

gledala, da bi bila ženska še posebej, če je bila žrtev zlorabljena s 

strani moških. Ne vem, jaz bi na začetku začela tisti osnovno 

razgovor, ne bi takoj šla na tisto da je žrtev. Želela bi jo taprvo 

sprostiti. S časoma stopnjuješ, da greš v tisto smer. Treba je priti 

takole okrog. Počasi. -59  

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

E 
 



 

Nežen, na razumevajoč način voden razgovor, ne moreš zapenjati, 

ker se osebe nato bolj zaprejo. Postopoma bi probala ustvarjati 

prijetno okolje v katerem bi se ta oseba odprla. -59 

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

F 
 

Odvisno, kako bi se on obnašal. Ženska se bolj ženski zaupa in pa 

seveda poiskal bi policiste, ki so bolj komunikativni sposobni in niso 

konfliktni. Pri ženski se ženska bolj odpre in s tem lahko od nje 

pridobi konkretne podatke. Je pa tega precej v RS vendar mislim, da 

je tega zelo malo odkritega.  

 

G 
 

Po moje bi ta razgovor moral potekati na preprost način, da bi ta 

oseba nam zaupala, da imamo mi interes jo potegniti iz nečesa 

slabega. V kolikor ne bi imela dokumentov bi jo povprašali kje ti 

dokumenti so, potem ali če bi bila zaposlena v lokalu ali ji je bila 

plača nakazovana ali ga je mogla komu pošiljati, ga je morebiti 

pošiljala domov, na kakšen način ga je pošiljala domov, ali ga je ona 

ali kdo drugi v njenem imenu. Ali je morebiti morala odslužiti svoj 

dolg poti v RS. Kje je ta dolg zabeležen, kakšen je trenutni dolg 

potem bi probal pridobiti podatke, kdo je prišel še z njo ali je 

morebiti še kdo v istem položaju kot ona. Če bi imeli možnost, bi ta 

razgovor prepustili ženski. -59 

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

H 
 

Odstranil bi jo od ostalih potnikov. Verjetno je ne bi direktno 

vpraševal. Po »zadnji strani« bi postopoma vodil razgovor, da bi se 

postopoma sprostila in morebiti s tem zaradi prestrašenosti bolj 

odgovorila. Drugo pa ne bi vedel, saj očitno da gre za specifično 

področje obstajajo posebni pristopi. Drugače pa kot sem dodal, da 

smo bolj seznanjeni z drugimi področji, ne pa s tega. Menim, da bi 

morali biti splošni in mejni policisti bistveno bolj usposobljeni s tega 

področja, saj le ti izvajajo naloge neposredno na terenu in so le oni 

tisti, ki lahko prvi pridejo v stik s tako žrtvijo. Tako, da še enkrat 

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 



 

poudarjam potrebno je policiste usposobit pa tudi širšo javnost. -59 

I 
 

Jaz bi poizkušal opisati načine, da smo že obravnavali podobne 

primere z drugimi žrtvami v nadaljevanju pa bi z njeno pomočjo 

lahko pomagali njej in morebitnimi kolegicami. V pogovoru bi ji 

povedal, da smo tukaj za to, da ji pomagamo in ne za to da jo 

izženemo iz države. Skratka prvo bi vzpostavil prijetno okolje, 

nikakor ne bi nastopil uradno, ampak v tehniki sproščanja žrtve in 

nato postopoma stopnjeval vprašanja, da bi lažje pridobil podatke, ki 

bi mi v nadaljevanju pomagali k uspešni izpeljavi celotnega 

postopka. -59 

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

J 
 

Pri razgovoru bi deloval premišljeno, taktno, se pravi osebi je 

potrebno vzpostaviti ugodno počutje, da se počuti varno, ne bi sili z 

nekimi neprijetnimi vprašanji, kajti taka bi lahko povzročila, da bi se 

oseba zaprla. Skratka počasi, nežno, ne vem kako bi se izrazil, z 

nekim ekstremno mehkim pristopom, prijetnim okoljem tako da se 

oseba sama počuti varno in tudi v kolikor me ne pozna, da mi lahko 

zaupa. Jasno pa moram dajati vtis, da sem toliko močan, da bom 

zadevo izpeljal do konca tako kot je to potrebno in da se tudi po 

končanem postopku ne bo več počutila ogroženo. Žal pa mislim, da 

ji ob trenutni zakonodaji dam zelo težko tisto jamstvo, da bo pa ona 

na varnem. In to že zaradi samega sodstva, ker je velikokrat tudi 

negotovo na kak način se bo zadeva izpeljal. -59 

taktično voden 

razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 



 

PRILOGA 4: Pojmi in kategorije 

 

Zap.št 

pojma  
pojem 

fre

kv

en

ca 

Kategorije zap. št. pojma 
Skupna 

frekvenca 

1 podrejanje ljudi 6 
elementi trgovine z 

ljudmi 
  

57 

8 nadzor nad osebo 1 

dejanje 

  

1,8, 15, 16 

  
15 

premeščanje oseb iz ene 

države v drugo 
1 

16 zavajanje 1 

2 zavajanje 6 

sredstvo 

  

2, 28, 29  

  
28 

odvzem osebnih 

dokumentov 
1 

29 psihični pritisk na žrtev 5 

3 izkoriščanje zaradi zaslužka 10 

namen 

  

3,9,11,12,13, 

19  

  

9 ustvarjanje dobička 1 

11 Prostitucija 12 

12 prisilno delo 4 

13 trgovina z organi 8 

19 
spravljanje v suženjski 

položaj 
1 

4 ženske  4 

zavedanje o 

problematiki trgovine z 

ljudmi in s tem 

povezanimi problemi 

4, 5, 6, 7, 14, 

17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 

31, 32, 33, 34, 

35,  

80 

5 otroci 4 

6 donosen posel 3 

7 Vhodni Blok 3 

14 revno okolje 1 

17 delavci v gradbeništvu 2 

18 nočni lokali 1 

20 vse bolj razširjen pojav 1 

21 veliko neodkritega  1 

22 velika razširjenost 7 

23 pojavlja se v vseh državah 1 

24 je pojav ki se povečuje  1 

25 težko dokazljiva dejavnost 1 

26 
žrtve prihajajo iz nižjih 

družbenih slojev in revščine 
11 

27 mlada dekleta 5 

28 
odvzem osebnih 

dokumentov 
1 

29 psihični pritisk na žrtev 5 

31 
pri žrtvah nastanejo 

psihične posledice 
10 



 

Zap.št 

pojma  
pojem 

fre

kv

en

ca 

Kategorije zap. št. pojma 
Skupna 

frekvenca 

32 fizične poškodbe 5 

33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem okolju 

8 

34 

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

4 

35 

povratništvo je tesno 

povezano s storilci trgovine 

z ljudmi  

1 

10 
obstaja razlika med thb in 

tihotapstvom 
1 

Usposobljenost 

policistov 

10, 30, 36, 37, 

38, 56, 47, 55, 

50 

40 

30 nepoznavanje indikatorjev 7 

36 
nisem bi deležen ciljnega 

usposabljanja 
6 

37 

ocene o kvaliteti 

usposabljanju ni možno 

podati zaradi daljše 

odsotnosti ali neudeležbe  

7 

38 
usposabljanje je bilo zelo 

koristno 
3 

47 
neustrezna usposobljenost 

policistov 
2 

50 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

8 

55 
slabo poznavanje 

zakonodaje s tega področja 
5 

56 

usposabljanje tudi drugih 

služb kot so sodišča in 

tožilstvo 

1 

33 

trgovina z ljudmi širše 

vpliva na pojavnost 

kriminala v nekem okolju 

8 

oblike in strategije 

policijskega dela 

33, 34, 35, 40, 

41, 42, 51, 52, 

53, 54, 59, 57, 

58,  

51 

34 

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

4 

35 

povratništvo je tesno 

povezano s storilci trgovine 

z ljudmi  

1 

40 

s strani policije je dan 

premajhen poudarek temu 

področju 

1 

41 nemotiviranost policistov 3 



 

Zap.št 

pojma  
pojem 

fre

kv

en

ca 

Kategorije zap. št. pojma 
Skupna 

frekvenca 

42 
več sodelovanja z 

inšpekcijskimi službami 
2 

51 
v policiji se premalo govori 

o tem problemu 
2 

52 

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

5 

53 

pomanjkanje kadra in širok 

spekter nalog ki jih mora 

poznati policist predstavlja 

ovire pri prepoznavi 

potencialnih žrtev trgovine 

z ljudmi 

1 

54 

prezapletensot zakonodaje 

otežuje prepoznavo in 

procesiranje 

1 

57 
v delo bi se vključil 

kriminalist 
8 

58 
v delo bi se vključila 

socialna služba 
9 

59 

taktično voden razgovor s 

sproščanjem in 

verodostojnimi obljubami 

6 

42 
več sodelovanja z 

inšpekcijskimi službami 
2 

institucionalno 

sodelovanje 

42, 43, 48, 49, 

57, 58, 46,  
25 

43 

projekti za boj in 

preprečevanje se odvijajo v 

nekih krogih kot so delovne 

skupine  

1 

46 
potrebno povečati 

obveščanje širše javnosti 
3 

48 
sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami 
1 

49 

sprememba državne 

politike na področju 

prostitucije 

1 

57 
v delo bi se vključil 

kriminalist 
8 

58 
v delo bi se vključila 

socialna služba 
9 

51 
v policiji se premalo govori 

o tem problemu 
2 

Kadrovski vidiki 51, 52, 53 8 

52 
policija je kadrovsko 

zadosti zasedena da se 
5 



 

Zap.št 

pojma  
pojem 

fre

kv

en

ca 

Kategorije zap. št. pojma 
Skupna 

frekvenca 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

53 

pomanjkanje kadra in širok 

spekter nalog ki jih mora 

poznati policist predstavlja 

ovire pri prepoznavi 

potencialnih žrtev trgovine 

z ljudmi 

1 

44 

zahtevno dokazovanje na 

sodiščih otežuje 

dokazovanje teh dejanj 

4 

Zakonodajni vidiki 44, 45, 49, 55 13 

45 
spremembe na področju 

pravosodja 
3 

49 

sprememba državne 

politike na področju 

prostitucije 

1 

55 
slabo poznavanje 

zakonodaje s tega področja 
5 

39 nepoznavanje projektov  11 

projekti na temo 

trgovine z ljudmi 

39, 43,46, 48, 

50 
24 

43 

projekti za boj in 

preprečevanje se odvijajo v 

nekih krogih kot so delovne 

skupine  

1 

46 
potrebno povečati 

obveščanje širše javnosti 
3 

48 
sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami 
1 

50 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

8 

Skupaj   298 

 

 

 



 

                      PRILOGA 5: Paradigmatski model 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

   

   

 

 

 

  

  

 

vključevanje 

kriminalistov 

prisilno delo 

poznavanje elementov 

trgovine z ljudmi in s tem 

ločevanje med trgovino 

in tihotapstvom 

 

ni bilo 

usposabljanj 

nepoznavanje 

indikatorjev 

velika 

razširjenost 

psihične 

posledice 

fizične 

poškodbe 
izkoriščanje 

zaradi zaslužka 
zavajanje 

podrejanje 

ljudi 

psihični pritisk 

na žrtev 
žrtve prihajajo iz 

nižjih družbenih 

slojev in revščine 

zahtevno dokazovanje na 

sodiščih otežuje 

dokazovanje teh dejanj 

nemotiviranost 

policistov 

s strani policije je 

dan premajhen 

poudarek temu 

področju 

več sodelovanja z 

inšpekcijskimi 

službami 

trgovina z 

organi 

Prostitucija 

s trgovino z ljudmi se 

ukvarjajo organizirane 

kriminalne združbe 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 

slabo 

poznavanje 

zakonodaje s 

tega 

področja 

taktično voden razgovor 

s sproščanjem in 

verodostojnimi 

obljubami 

vključevanje 

socialne 

službe 

obveščanje 

širše javnosti 

v policiji se premalo 

govori o tem problemu 

policija je kadrovsko 

zadosti zasedena, da se 

lahko ukvarja s tem 

problemom 

slabo poznavanje 

zakonodaje s tega področja 

nepoznavanje 

projektov 

oblike in strategije 

policijskega dela 

institucionalno 

sodelovanje 

zavedanje o problematiki 

trgovine z ljudmi in s tem 

povezanimi problemi 

projekti na temo trgovine 

z ljudmi 
Zakonodajni vidiki 

Kadrovski vidiki 

Ovire pri prepoznavi 

(potencialni) žrtev 

trgovine z ljudmi 

usposobljenost policistov 

potrebo izvajati 

usposabljanje za vse 

policiste 


