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POVZETEK
Ne glede na to, da pomeni trgovina z ljudmi kršitev temeljnih človekovih pravic, ker postavlja
žrtve v vlogo predmeta, še vedno obstaja v zelo velikem obsegu. Zato se mi zdi boj proti tej
problematiki izjemno pomemben, saj nihče ne bi smel pristati v takem položaju, ne glede na
okoliščine, v katerih živi.
V magistrski nalogi predstavljam problematiko trgovine z ljudmi s pravnega ter kriminološkega
vidika. Pravni vidik zajema predstavitev pomembnejše slovenske in mednarodne zakonodaje,
ki ureja trgovino z ljudmi. V nacionalni zakonodaji so najpomembnejši akti Kazenski zakonik,
Zakon o kazenskem postopku, Zakon o tujcih ter Zakon o zaščiti prič. Izmed mednarodnih
dokumentov pa so najpomembnejši akti Palermski protokol, Evropska konvencija Sveta Evrope
o boju proti trgovini z ljudmi, Okvirni sklep o boju proti trgovini z ljudmi 2002/629/PNZ,
Direktiva 2011/36/EU ter Strategija za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016.
Za celovito razumevanje problematike pa se zdi izjemno pomemben tudi kriminološki vidik. V
tem delu naloge predstavljam dejavnike, ki pogojujejo trgovino z ljudmi, vrste trgovine z
ljudmi, žrtve, trgovce, ureditev pomoči žrtvam, preiskovanje trgovine z ljudmi ter vrste
preprečevanja.
Poleg pravnega in kriminološkega vidika sem vključila tudi pogled zaposlenih v institucijah, ki
se v ukvarjajo s preiskovanjem, pregonom in pomočjo žrtvam trgovine z ljudmi. V ta namen
sem s predstavniki vseh treh institucij izvedla intervjuje, v katerih so razčlenili probleme, s
katerimi se srečujejo pri svojem delu, in svoje videnje te problematike. Predstavili so mi tudi
trenutno stanje trgovine z ljudmi v Sloveniji, izrazili zaskrbljenost glede prihodnosti ter
poudarili potrebo po določenih spremembah v normativni ureditvi.
Ureditev trgovine z ljudmi v Sloveniji je zadovoljiva, vendar bi določene spremembe bile zelo
dobrodošle na vseh področjih (pregon, preiskovanje in pomoč žrtvam). V zaključnem delu sem
predstavila probleme ter njihove morebitne rešitve, s katerimi bi boj proti trgovini z ljudmi
lahko izboljšali.

Ključne besede: trgovina z ljudmi, pravni vidiki, kriminološki vidiki, problematika v praksi
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ABSTRACT
LEGAL AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF HUMAN TRAFFICKING
Human trafficking is a problem that is interesting because, regardless of whether it means a
violation of fundamental human rights by placing a victim in a role of an object, it is still present
in modern society at a very large scale. Therefore, I believe that fighting this issue is very
important, because no one should have to find himself in such a situation, regardless of the
circumstances in which they live.
In my master thesis, I assess human trafficking issue form a legal point of view and from a
criminological point of view. The legal aspect includes a presentation of the major Slovenian
and international legislation, which refers to human trafficking. The most important Slovenian
legislation includes the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the Aliens Act and the
Witness Protection Act. Among the international documents the most important are the Palermo
Protocol, the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings,
the EU Framework Decision on combating trafficking in human beings 2002/629/JHA,
Directive 2011/36/EU and the Strategy for the elimination of trafficking in 2012-2016.
For a complete understanding of the issue it is necessary to understand the legal framework as
well as the criminological perspective. The chapter aiming at this describes the factors of human
trafficking, the types of human trafficking, victims, traders, arrangements for assistance to
victims, investigation of human trafficking and the types of prevention.
In addition to the legal and criminological aspects, I was also interested in the point of view of
the institutions that are involved in the investigation, prosecution and assistance to victims of
trafficking. Therefore, I conducted interviews with representatives of the three institutions in
which we discussed the problems they encounter in their work and their vision of this problem.
They also expanded on the current situation of human trafficking in Slovenia, expressed
concern about the future, and stressed the need for certain normative changes.
The regulation of trafficking in Slovenia is satisfactory, but certain changes would be most
welcome in all areas (prosecution, investigation and assistance to victims). In conclusion, I
elaborate on the problems and possible solutions to these problems, in order to optimize the
fight against human trafficking.

Key words: human trafficking, legal aspects, criminological aspects, problems in practice
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1. UVOD
Trgovina z ljudmi predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic, kot je pravica do človeškega
dostojanstva, in je zato prepovedana z najpomembnejšimi mednarodnimi dokumenti. A čeprav
je kot kaznivo dejanje inkriminirana v kazenskih zakonikih vseh razvitih zahodnih držav,
število žrtev ne upada, kvečjemu le narašča. Vzrok za to leži v razmerah, iz katerih prihaja
velika večina žrtev trgovine z ljudmi. Najpogostejši vzroki, zakaj do trgovine sploh prihaja so
slabe gospodarske in socialne razmere, vojna, diskriminacija in podobno. Žrtev, ki prihajajo iz
zahodnih držav, je malo, zato bi k zmanjšanju števila žrtev lahko najbolj pripomogla
stabilizacija razmer v državah izvora.
Proti temu problemu se na Zahodu lahko borimo predvsem s pravočasnim odkrivanjem žrtev,
pregonom storilcev, pomočjo in zaščito žrtev ter akcijami ozaveščanja javnosti o tej
problematiki. Z različnimi intervencijami v državah izvora pa bi Zahod lahko tudi pripomogel
k stabilizaciji razmer in s tem k zmanjšanju števila žrtev.
V Sloveniji je, tako kot v vseh zahodnih državah, trgovina z ljudmi v Kazenskem zakoniku
opredeljena kot hudo kaznivo dejanje, ker gre za obliko organiziranega kriminala, pa je za
pregon pristojno specializirano državno tožilstvo. Za žrtve trgovine z ljudmi je poskrbljeno s
strani nevladnih organizacij; med njimi je gotovo najpomembnejša Društvo Ključ. Ta vsem
žrtvam zagotavlja pomoč in zaščito ter jih pripravi na vključitev v družbo. Izvajajo pa tudi
akcije ozaveščanja tako strokovne kot splošne javnosti.
Slovenska ureditev je torej na prvi pogled dobro zasnovana, saj pokriva vse segmente boja proti
trgovini z ljudmi. Ker pa nobena ureditev ni popolna, me je zanimalo, s kakšnimi morebitnimi
težavami se soočajo centralni akterji boja proti trgovini z ljudmi (Društvo Ključ, Specializirano
državno tožilstvo in Kriminalistična policija).
V drugem poglavju bom analizirala pravne vidike, pri čemer me bo zanimala ureditev trgovine
z ljudmi v mednarodnih aktih ter v slovenski zakonodaji. V tretjem poglavju z naslovom
kriminološki vidiki trgovine z ljudmi bom opisala dejavnike trgovine z ljudmi, vrste, vidik
žrtev, vidik storilcev, preiskovanje in preprečevanje tega kaznivega dejanja. Analizo
opravljenih intervjujev s predstavniki Društva Ključ, specializiranega tožilstva in policije pa
bom predstavila v četrtem poglavju. Intervjuvanci so skladno z zastavljeno hipotezo izpostavili
določene probleme, s katerimi se soočajo pri svojem delu in za katere bi bilo smiselno poiskati
konstruktivne rešitve.
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2. PRAVNI VIDIKI TRGOVINE Z LJUDMI
Trgovina z ljudmi predstavlja kršitev temeljnih človekovih pravic, zato je kot hudo kaznivo
dejanje opredeljena tako v mednarodnih dokumentih kot v slovenski zakonodaji. Definicij je
veliko, saj jo vsak dokument opredeljuje malo drugače. Slovenski zakonodajalec je pri
opredelitvi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi sledil smernicam, ki so podane v zavezujočih
dokumentih Evropske unije. Poleg definicije je pomembno, da so z zakonodajo urejeni
preiskovalni ukrepi, ki omogočajo preiskovanje tovrstne kriminalitete, ter da je zagotovljena
zaščita in določene pravice žrtev, ki se zaradi specifičnosti kaznivega dejanja znajdejo v izredno
ranljivih položajih. V tem poglavju predstavljam pomembnejše mednarodne dokumente in
slovensko zakonodajo, ki pravno ureja trgovino z ljudmi ter sodno prakso s tega področja.

2.1 MEDNARODNI DOKUMENTI
Mednarodnih dokumentov, ki so usmerjeni v preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, je
veliko, zato sem se osredotočila le na najpomembnejše in na nedavno sprejete dokumente.
Palermski protokol je prvi mednarodni dokument usmerjen v skupen boj mednarodne skupnosti
proti trgovini z ljudmi. Pomembnejši mednarodni dokument je tudi Evropska konvencija o boju
proti trgovini z ljudmi, ki jo je sprejel Svet Evrope, in je v primerjavi z ostalimi dokumenti
usmerjena v varstvo pravic in zaščito žrtev. Gotovo najpomembnejša dokumenta EU s tega
področja sta Direktiva 2011/36/EU ter njen predhodnik Okvirni sklep 2002/629/PNZ, ki
celovito urejata področje preiskovanja, preventive in zaščite žrtev trgovine z ljudmi. Določbe
te Direktive konkretizira nedavno sprejeta Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 20122016, zato je tudi ta umeščena to poglavje.

2.1.1 PROTOKOL ZN O PREPREČEVANJU, ZATIRANJU IN KAZNOVANJU
TRGOVINE Z LJUDMI – PALERMSKI PROTOKOL
Konvencija OZN o mednarodnem organiziranem kriminalu je bila sprejeta leta 2000 s ciljem
učinkovitejšega preprečevanja in zatiranja mednarodnega organiziranega kriminala. Trgovino
z ljudmi omenja šele Protokol, ki je začel veljati 2003 in dopolnjuje konvencijo ZN. Protokol,
ki je pomenil odločilen korak v smeri mednarodnega sodelovanja na tem področju, se
osredotoča na preprečevanje in zatiranje trgovine z ljudmi, zaščito in pomoč žrtvam ter
pospeševanje sodelovanja med državami podpisnicami.
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Trgovino z ljudmi Protokol opredeljuje v 3. členu, kot:
a) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem oseb z namenom izkoriščanja,
storjen(o) z grožnjami ali uporabo sile ali drugih oblik prisile, z ugrabitvijo, goljufijo ali
prevaro, z zlorabo pooblastil ali odvisnega položaja ali zaradi dajanja ali prejemanja plačil
ali koristi za zagotavljanje privolitev oseb, ki imajo druge osebe pod nadzorom;
izkoriščanje obsega najmanj izkoriščanje prostitucije za druge ali druge oblike spolnih
zlorab, prisilno delo ali služenje, suženjstvo in podobno, služabništvo ali odstranjevanje
organov;
b) privolitev žrtve trgovine z ljudmi v nameravano izkoriščanje, kot je opisano v zgornjem
odstavku (a), se ne upošteva, če so bili uporabljeni kakršnikoli načini, navedeni v odstavku
(a);
c) novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem otrok z namenom izkoriščanja
se štejejo za trgovino z ljudmi, četudi ne zajemajo nobenega od načinov, naštetih v odstavku
(a) tega člena.
Protokol vsebuje določbe o pomoči in zaščiti žrtev, ki jo morajo države podpisnice zagotoviti.
Države tako zavezuje, da morajo s sodelovanjem nevladnih organizacij sprejeti ukrepe za
zagotovitev ustrezne namestitve žrtvam, obveščati žrtve o zakonitih pravicah, jim zagotoviti
zdravstveno, psihološko in materialno pomoč ter možnost zaposlitve in izobraževanja.1
Protokol države zavezuje tudi k izvedbi medijskih kampanj in obveščanja za preprečevanje tega
pojava. Poleg tega obvezuje k ublažitvi dejavnikov, kot sta revščina in nerazvitost, ki
povečujeta ranljivost žrtev trgovine z ljudmi, ter sprejetju drugih ukrepov za zmanjšanje
povpraševanja po njej.2
Državam podpisnicam tudi nalaga okrepitev nadzora meja v obsegu, ki je potreben za
preprečevanje trgovine z ljudmi, predvsem poostritev nadzora komercialnih prevoznikov.3
Spodbuja pa tudi sodelovanje organov pregona med seboj pri izmenjevanju informacij ter
nalaga izvedbo usposabljanj za preprečevanje trgovine z ljudmi.4
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6. člen Protokol ZN o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi (Palermski protokol)
9. člen Palermskega protokola.
3
11. člen Palermskega protokola.
4
10. člen Palermskega protokola.
2
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2.1.2 KONVENCIJA SVETA EVROPE O BOJU PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
Trgovina z ljudmi pomeni kršenje temeljnih človekovih pravic in napad na dostojanstvo in
integriteto oseb, ki se znajdejo v položaju žrtev. Zato je Svet Evrope kot regionalna mednarodna
organizacija, ustanovljena s ciljem varovanja človekovih pravic, leta 2005 sprejel Konvencijo
o boju proti trgovini z ljudmi. V primerjavi z drugimi mednarodnimi akti s tega področja se
Konvencija osredotoča predvsem na ukrepe za pomoč in zaščito žrtev, ki morajo biti
zagotovljeni brez diskriminacije na kakršni koli podlagi.5
Namen konvencije je preprečevati vse oblike trgovine z ljudmi in se bojevati proti njej,
oblikovati celovito varstvo in pomoč za žrtve in priče ter spodbujati mednarodno sodelovanje
pri ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Konvencija določa ukrepe za preprečevanje trgovine z
ljudmi,6 kot je na primer okrepitev nacionalnega usklajevanja med različnimi organi, in ukrepe
za zmanjšanje povpraševanja,7 kot so izobraževalni programi in kampanje ozaveščanja.
Poseben poudarek daje konvencija varstvu pravic žrtev in pri tem poudarja enakost spolov.
Pogodbenicam nalaga sprejetje ustreznih ukrepov za identifikacijo in pomoč žrtvam.8 Pomoč
mora obsegati najmanj varno namestitev, psihološko pomoč, dostop do nujne medicinske
pomoči, prevajalske storitve in informacije glede uveljavljanja njihovih pravic ter do
izobraževanja.9 Žrtvam mora biti zagotovljena tudi pravica do odškodnine ter pravica do
brezplačne pravne pomoči.10 Za zagotovitev ustrezne zaščite žrtev pred morebitnim
maščevanjem ali ustrahovanjem, zlasti med preiskavo in pregonom, pa morajo pogodbenice
sprejeti potrebne zakonodajne in druge ukrepe.11
S Konvencijo je bila ustanovljena tudi skupina strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z
ljudmi (v nadaljevanju »GRETA«), katere naloga je spremljati, kako pogodbenice izvajajo to
Konvencijo.12
Slovenija je aktivno sodelovala na zasedanjih Odbora Sveta in sprejetje Konvencije vseskozi
podpirala. Ko je bila konvencija ratificirana, je sprejela ukrepe za uskladitev zakonodaje.13
Poročilo GRETE iz leta 2013 navaja, da je institucionalni in pravni okvir, ki so ga vzpostavili
slovenski organi, celovit in zagotavlja dobro osnovo za soočanje s tem pojavom. Kljub temu pa
5

3. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
5. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
7
6. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
8
10. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
9
12. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
10
15. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
11
28. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
12
36. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi.
13
P. Britovšek, Žrtve trgovine z ljudmi kot socialni problem, v: Dignitas, 31/32 (2006), str. 73-94.
6
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GRETA meni, da bi morali slovenski organi sprejeti dodatne ukrepe, ki naj bi vključevali
sprejemanje preventivnih ukrepov v skupinah, ki so posebej ranljive, usposabljanje
uslužbencev organov pregona, tožilcev, sodnikov, socialnih delavcev itd., dostop žrtev do
dolgoročne pomoči, ki ni odvisna od sodelovanja v kazenskem postopku, in omogočali žrtvam
učinkovit dostop do odškodnine.14

2.1.3 OKVIRNI SKLEP O BOJU PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 2002/629/PNZ
Evropska unija skuša z različnimi akti, programi, strategijami vplivati na čim učinkovitejše
zatiranje trgovine z ljudmi na celotnem območju EU. Evropski Svet in Parlament lahko skladno
s pristojnostmi EU na področju kazenskega prava z direktivo določita osnovne zakonske znake
in sankcije hudih kaznivih dejanj, ki imajo čezmejne posledice, te pa trgovina z ljudmi prav
gotovo ima. Tako je bil leta 2002 sprejet Okvirni sklep o boju proti trgovini z ljudmi,15 ki je bil
takrat osrednji akt EU na tem področju.16
Okvirni sklep je sprejel Svet Evropske unije z namenom, prispevati k boju proti trgovini z
ljudmi in njenemu preprečevanju. V 1. členu opredeljuje trgovino z ljudmi, kot:
novačenje, prevoz, predajo, prenočevanje in naknadni sprejem osebe, vključno z izmenjavo ali
prenosom nadzora nad to osebo, kadar:
(a) se uporablja prisila, sila ali grožnja, vključno z ugrabitvijo, ali
(b) kadar se uporablja prevara ali goljufija, ali
(c) kadar pride do zlorabe pooblastil ali ranljivosti, zaradi katere se oseba znajde v takšnem
položaju, da nima druge realne in sprejemljive možnosti, kot da se podredi zlorabi, katere žrtev
,ali
(d) kadar se izvršujejo oziroma prejemajo plačila oziroma ugodnosti, da se doseže soglasje
osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo, za namen izkoriščanja dela oziroma storitev te osebe,
kar vključuje najmanj prisilno ali obvezno delo oziroma storitve, suženjstvo ali dejavnosti, ki

14

Greta, Poročilo o izvajanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji, Strasbourg
november 2013 ( dostopno na: http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/trgovina/GRETA_
porocilo_ november_2013_s_prilogo.pdf ).
15
Okvirni sklep sveta z dne 19. julija 2002 o boju proti trgovanju z ljudmi (2002/629/PNZ).
16
L. Selinšek, Aktivnosti Evropske unije v boju zoper organizirani kriminal, v: Zbornik / 3. konferenca kazenskega
prava in kriminologije 2010, 2010, pp. 55-66.
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so podobne suženjstvu ali hlapčevstvu, ali za namen izkoriščanja prostitucije drugih oseb
oziroma drugih oblik spolnega izkoriščanja, vključno s pornografijo.
Sklep obvezuje državo članico sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovi učinkovite, sorazmerne
in odvračilne kazni ter da se to kaznivo dejanje, ki je storjeno naklepno ali iz hude
malomarnosti, kaznuje z najmanj 8-letno zaporno kaznijo.17
Določbe glede zaščite žrtev v Okvirnem sklepu so v primerjavi s kasneje sprejeto Direktivo
2011/36/EU zelo skromne. Sklep določa le, da preiskave in pregoni kaznivih dejanj ne smejo
biti odvisni od prijave žrtve, da je potrebno otroke obravnavati kot posebno ranljive žrtve in da
morajo države članice v primeru, ko je žrtev otrok, zagotoviti ustrezno pomoč njegovi družini.18
Zaradi določb tega Okvirnega sklepa in Palermskega protokola ter vse pogostejšega pojava
tovrstnega kaznivega dejanja, je bilo v slovenski Kazenski zakonik (KZ) vneseno novo kaznivo
dejanje - Trgovina z ljudmi (387.a čl. KZ). Zakonodajalec je kaznivo dejanje vključil v poglavje
zoper človečnost in mednarodno pravo ter določil tako kazensko sankcijo, kot jo nalaga Okvirni
sklep.19

2.1.4 DIREKTIVA 2011/36/EU
Najpomembnejši akt, ki ga je EU sprejela na področju boja proti trgovini z ljudmi, je gotovo
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej
ter zaščiti njenih žrtev 2011/36/EU. Direktiva je pričela veljati 15. 2. 2011 in je nadomestila
Okvirni sklep 2002/329/PNZ. Direktivo je evropski zakonodajalec sprejel s ciljem odločnejšega
preprečevanja in pregona kaznivih dejanj ter zagotavljanja varstva pravic oškodovancev s
poudarkom na otrocih.20
Direktiva določa, da morajo države članice s sprejetimi ukrepi zagotoviti, da so kazniva
naslednja naklepna dejanja: novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje
oseb, vključno z izmenjavo ali prenosom nadzora nad temi osebami, z uporabo grožnje, sile ali
drugih oblik prisile, ugrabitvijo, goljufijo, prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali

17

3. člen Okvirni sklep 2002/629/PNZ.
7. člen Okvirni sklep 2002/629/PNZ.
19
P. Britovšek, Žrtve trgovine z ljudmi kot socialni problem, v: Dignitas, 31/32 (2006), str. 73-94.
20
L. Selinšek, Aktivnosti Evropske unije v boju zoper organizirani kriminal, v: Zbornik / 3. konferenca kazenskega
prava in kriminologije 2010, 2010, pp. 55-66.
18
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dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad
drugo osebo, zaradi izkoriščanja.21
Izkoriščanje po Direktivi pomeni najmanj izkoriščanje prostitucije ali drugih oblik spolne
zlorabe oseb, prisilno delo ali storitve, vključno s prosjačenjem, suženjstvom ali podobnimi
praksami, služabništvom, izkoriščanjem kriminalnih dejavnosti ali odstranitev organov.22 Kot
minimalno kazen za izvršitev tega kaznivega dejanja Direktiva določa pet let zapora. V primeru
oteževalnih okoliščin, to je, če gre za dejanje zoper posebej ranljivo žrtev, dejanje storjeno v
okviru hudodelske družbe, dejanje storjeno z uporabo hudega nasilja ali dejanje, ki je žrtvi
povzročilo posebej veliko škodo, pa najmanj deset let zapora.23
Poleg opredelitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, daje poseben poudarek preprečevanju
tega pojava in ukrepom za zaščito žrtev. Direktiva določa, da morajo države članice sprejeti
ustrezne ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po trgovini z ljudmi in izvesti kampanje
ozaveščanja ljudi ter uradnikov. Žrtvam predpisuje pravico do pomoči pred, med in po koncu
kazenskega postopka ter posebej poudarja, da pomoč žrtvam ne sme biti pogojena s
sodelovanjem žrtve v predkazenskem in kazenskem postopku.24
Posebno pozornost namenja Direktiva otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi, saj določa, da
morajo biti deležni dodatne psihične in psihosocialne pomoči ter da jim morajo države članice
zagotoviti dostop do izobraževanja in jim, če je to potrebno, dodeliti skrbnika.25
Države obvezuje tudi zagotoviti usposabljanja za uradnike, ki se pri delu lahko srečujejo s
trgovino z ljudmi in izobraževanja strokovne in splošne javnosti o tej problematiki.26

2.1.5 STRATEGIJA EU ZA ODPRAVO TRGOVINE Z LJUDMI 2012-2016
Zaradi številnih zakonodajnih in političnih ukrepov prihaja na tem področju do prekrivanja in
podvajanja pobud. Evropska komisija je zato junija 2012 sprejela Strategijo EU za odpravo
trgovine z ljudmi 2012-2016,27 katere cilj je zagotovitev skladnega okvira za že obstoječe
pobude, zapolnitev vrzeli ter zastavitev prednostnih nalog. Osredotočila se je predvsem na
21

2. člen 1. odst. Direktiva 2011/36/eu 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 .
22
2. člen 3. odst. Direktiva 36/2011/EU.
23
4. člen Direktiva 36/2011/EU.
24
11. člen Direktiva 36/2011/EU.
25
13. člen Direktiva 36/2011/EU.
26
18. člen Direktiva 36/2011/EU.
27
Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016.
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konkretne ukrepe za preprečevanje trgovine z ljudmi in s tem podkrepila ukrepe, sprejete v
Direktivi 2011/36/EU, ki bi jo morale države članice že prenesti v svojo zakonodajo.28
Strategija Komisijo zavezuje k izdaji jasnih in uporabnikom prijaznih smernic o njihovih
delovnih in socialnih pravicah v okviru zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje ter
oblikovanju smernic EU, ki bi pripomogle k lažjemu prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi,
žrtvam pa zagotoviti napotitev na ustrezne institucije in pomoč.29
Sveženj praktičnih ukrepov, ki jih je komisija sprejela, vključuje ustanovitev nacionalnih
multidisciplinarnih enot kazenskega pregona, specializiranih za boj proti trgovini z ljudmi, ki
bi morale delovati kot kontaktne točke med agencijami EU (zlasti z Europolom). Te bi poleg
odkrivanja in zbiranja informacij morale preučevati tudi spreminjajoče se vzorce glede
novačenja žrtev, ponudbo storitev itd. Komisija tudi spodbuja, da bi države v primeru čezmejne
trgovine z ljudmi vzpostavile skupne preiskovalne enote s sodelovanjem Europola in
Eurojusta.30
Države poziva, naj ozaveščajo javnost o trgovini z ljudmi predvsem potrošnike in uporabnike
storitev ter sodelujejo z zasebnim sektorjem, da bi se doseglo zmanjšanje povpraševanja po
trgovini z ljudmi in razvoj dobavnih verig, ki ne vključujejo tovrstne trgovine. Na področju
preprečevanja pa namerava Komisija sodelovati pri izdelavi smernic za preprečevanje trgovine
z ljudmi zlasti v panogah z visokim tveganjem (spolna industrija, gradbeništvo, turizem).31
Predvidena je ustanovitev Evropske poslovne koalicije proti trgovini z ljudmi za boljše
sodelovanje med podjetji in zainteresiranimi stranmi ter vzpostavitev platforme EU za
organizacije civilne družbe in ponudnike storitev, ki bi delovali na področju zagotavljanja
zaščite in pomoči žrtvam v državah članicah in tretjih državah. Določa pa tudi zagotavljanje
podpore raziskovalnim projektom za preučevanje spleta in družabnih omrežij, ki jih trgovci z
ljudmi vedno pogosteje uporabljajo za novačenje žrtev.32

28

Direktivo so ratificirale vse države EU, razen Danske.
Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016: Prednostna naloga: Odkrivanje in zaščita žrtev trgovine
z ljudmi ter pomoč žrtvam.
30
Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016: Prednostna naloga: Izboljšanje pregona trgovcev.
31
Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016: Prednostna naloga: Okrepitev preprečevanja trgovine z
ljudmi.
32
Strategija EU za odpravo trgovine z ljudmi 2012-2016: Prednostna naloga Boljša seznanjenost z rastočimi
težavami v zvezi z vsemi oblikami trgovine z ljudmi ter učinkovit odziv nanje.
29
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2.2 ZAKONODAJA REPUBLIKE SLOVENIJE
Čeprav se v slovenskem sistemu trgovina z ljudmi kot samostojno kaznivo dejanje pojavi šele
v Kazenskem zakoniku RS iz leta 2004, je že Kazenski zakon SFRJ Ur. l. št. 44/76 vseboval
kaznivi dejanji spravljanja v suženjsko razmerje in prevoz oseb v suženjskem razmerju ter
kaznivo dejanje posredovanje pri prostituciji. V komentarju33 tega zakona lahko preberemo, da
je bilo kaznivo dejanje posredovanje pri prostituciji prej znano kot trgovina z belim blagom.
Trgovina z ljudmi je tako v slovenskem prostoru kazenskopravno urejena že desetletja.
Procesna zakonodaja tega kaznivega dejanja specifično ne omenja, vendar so zaradi same
narave kaznivega dejanja pomembne predvsem določbe o prikritih preiskovalnih ukrepih ter
določbe o pričah. Za zaščito žrtev sta pomembna tudi Zakon o zaščiti prič ter Zakon o tujcih.
Ker je za razumevanje celotne problematike trgovine z ljudmi pomembno poznati določena
izhodišča, v tem poglavju navajam in opisujem vse pomembnejše določbe omenjenih zakonov.

2.2.1

OPREDELITEV TRGOVINE Z LJUDMI V KAZENSKEM ZAKONIKU RS

1. Kazenski zakonik (KZ), Ur. l. RS št. 36/94 s spremembo Ur. l. RS št. 40/04
Že prvi kazenski zakonik Republike Slovenije iz leta 1995 je inkriminiral zvodništvo,
posredovanje pri prostituciji ter spravljanje v suženjsko razmerje, trgovino z ljudmi pa je kot
samostojno kaznivo dejanje prvič inkriminirala šele sprememba tega kazenskega zakonika iz
leta 2004 v 387.a členu:34
(1) Kdor zaradi 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 najmanj treh let.

33

L. Bavcon, I. Bele, P. Kobe, A. Šelih, 1984, Kazenski zakon SFR Jugoslavije: s pojasnili, sodno prakso in
literaturo, pp. 329-330, 487-488.
34
387.a člen Kazenski zakonik (KZ) Ur. l. RS št. 36/94, 40/04
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(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali
drugega odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvrševanje takih
dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist.
Do uzakonitve novega kaznivega dejanja je prišlo zaradi upoštevanja določb prvega
pomembnejšega dokumenta EU iz tega področja, Okvirnega sklepa Sveta z dne 19.7.2002 o
boju proti trgovanju z ljudmi. Kljub temu, da je prišlo do nove inkriminacije, je zakonodajalec
še vedno ohranil kaznivo dejanje Spravljanja v suženjsko razmerje (387. čl.), kaznivi dejanji
Posredovanje pri prostituciji in Zvodništvo pa je združil v novo kaznivo dejanje Zloraba
prostitucije (185. čl.).35
Trgovina z ljudmi pomeni kot oblika novodobnega suženjstva kršitev temeljnih človekovih
pravic, kot so svoboda, dostojanstvo in enakost. Zato je bila uzakonitev tega kaznivega dejanja
s humanitarnega vidika in z vidika lažjega pregona tega kaznivega dejanja zelo pomembno
zakonodajalčevo dejanje. Pomanjkljivost tega tedaj novega zakona pa je bilo dvojno
inkriminiranje, saj zakonodajalec ni odpravil kaznivega dejanja Spravljanja v suženjsko
razmerje, čeprav je novo kaznivo dejanje popolnoma prekrilo to kaznivo dejanje. Takšno
dvojno inkriminiranje pa ogroža pravno varnost.36 Vsekakor se je Slovenija s to spremembo
kazanskopravne zakonodaje v celoti prilagodila Konvenciji o mednarodnem organiziranem
kriminalu in njenem protokolu.
2. Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l. RS št. 55/08 s spremembami 66/08, 39/09, 91/11,
50/12, 54/15
Leta 2008 je bil sprejet nov Kazenski zakonik (KZ-1), ki je opredelitev kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi nekoliko spremenil in dopolnil. Leta 2011 je zakonodajalec zaradi novo
sprejete Direktive 2011/36/EU z novelo KZ-1B ponovno dodatno spremenil 113. člen KZ-1, v
katerem je sedaj opredeljeno kaznivo dejanje trgovine z ljudmi:
(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

35

N. Peršak, Trgovina z ljudmi : problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove
spremembe, v: Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava, (2007), str. 333-343.
36
N. Peršak, Trgovina z ljudmi : problematika obstoječega zakonskega besedila in potencialne nove
spremembe, v: Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava, (2007), str. 333-343.
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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 in denarno kaznijo.
(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) Kdor z namenom izvršitve dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena zadrži,
odvzame, skrije, poškoduje ali uniči javno listino, s katero se izkazuje identiteta žrtve trgovine
z ljudmi, se kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo.
(4) Kdor ve, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi, pa uporablja njene storitve, ki so posledica
izkoriščanja te osebe, opisanega v prvem in drugem odstavku tega člena, se kaznuje z zaporom
do treh let in denarno kaznijo.
(5) Kdor stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena kot član hudodelske
združbe za izvedbo takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska
korist, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.
V prvem odstavku, ki opredeljuje temeljno kaznivo dejanje, so inkriminirane tudi vse oblike
sodelovanja in pomoči pri trgovini z ljudmi ter inkriminacija kaznivega dejanja ne glede na
privolitev žrtve.
Kvalificirane oblike temeljnega kaznivega dejanja so podane v drugem odstavku. Za to obliko
trgovine z ljudmi gre, če je dejanje storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo,
preslepitvijo itd. V petem odstavku je dodana kvalifikatorna okoliščina v primeru, da je
temeljno ali kvalificirano dejanje storjeno v okviru organizirane hudodelske združbe oziroma
če je bila s tem pridobljena velika premoženjska korist.
Zakonodajalec je na novo inkriminiral v tretjem členu zlorabo javne listine, s katero se izkazuje
identiteta žrtve, v četrtem pa uporabo storitev žrtev trgovine z ljudmi, če uporabnik ve, da gre
za to kaznivo dejanje.
Naj poudarim, da nudenje spolnih uslug v Sloveniji ni kaznivo dejanje, saj je bila avgusta 2003
prostitucija dekriminalizirana. Prostitutke torej lahko samostojno delujejo ali se povezujejo,
vendar brez posrednikov. Kaznivo je namreč izkoriščanje oseb, ki se s tem ukvarjajo.
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Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje spolno občevanje, razkazovanje spolnih
organov in vsiljivo ponujanje spolnih uslug, vendar le pod pogojem, da bi s takim dejanjem
oseba koga motila ter povzročala vznemirjenje in zgražanje ljudi.37 Ta zakon torej kot prekršek,
pod pogojem motenja javnega reda in miru, inkriminira poulično prostitucijo in jo kaznuje z
globo.
3. Kazniva dejanja povezana s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi
V KZ-1 najdemo poleg kaznivega dejanja trgovine z ljudmi tudi druga kazniva dejanja, ki
predstavljajo izvršitveno obliko kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Najpomembnejša kazniva
dejanja, ki jih povezujemo s tem kaznivim dejanjem, so spravljanje v suženjsko razmerje,
prisilna sklenitev zakonske zveze, kršitev temeljnih pravic delavcev, zloraba prostitucije in
presaditev delov človeškega telesa.
Čeprav gre v določeni meri za prekrivanje elementov teh kaznivih dejanj z elementi kaznivega
dejanja trgovine z ljudmi, se razlikujejo v tem, da gre pri trgovini z ljudmi tudi za razpolaganje
z ljudmi in da je za vsa ta kazniva dejanja posamično predpisana nižja kazenska sankcija. V
obrazložitvi sodbe VS 2006177 je Vrhovno sodišče Republike Slovenije pojasnilo, da mora
tožilstvo, če želi doseči obsodbo za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, dokazati vse elemente
tega kaznivega dejanja, torej izkoriščanje in razpolaganje z ljudmi.38 V praksi pa prihaja do
situacij, ko tožilstvo ne uspe dokazati vseh elementov kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, zato
sodišče storilce obsodi za druga kazniva dejanja, ki vsebujejo le posamezne elemente kaznivega
dejanja trgovine z ljudmi.
112. člen KZ-1 inkriminira spravljanje v suženjsko razmerje: Kdor s kršitvijo pravil
mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v
takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi
take osebe ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali
zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
V 132.a členu KZ-1 je inkriminirana prisilna sklenitev zakonske zveze: Oseba, ki je s silo ali
grožnjo, da bo uporabljena sila, ali z zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja prisiljena v
sklenitev zakonske zveze ali v vzpostavitev podobne skupnosti, ki je v skladu z zakonom v
določenih pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, je žrtev kaznivega dejanja prisilne
sklenitve zakonske zveze ali vzpostavitev podobne skupnosti.

37
38

7. člen Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) Ur. l. RS, št. 70/06.
VSK III Kp 20915/2010 z dne 5. 4. 2012.
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V zvezi s prisilnim delom velja omeniti tudi kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev,
ki je inkriminirano v 196. členu KZ-1: Kdor zavestno ne ravna po predpisih o sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi in o prenehanju delovnega razmerja, plači in drugih prejemkih iz delovnega
razmerja, delovnem času, odmoru, počitku, letnem dopustu ali odsotnosti z dela, varstvu žensk,
mladine in invalidov, varstvu delavcev zaradi nosečnosti in starševstva, varstva starejših
delavcev, prepovedi nadurnega ali nočnega dela ali plačilu predpisanih prispevkov in tako
prikrajša delavca ali iskalca zaposlitve za pravico, ki mu pripada, ali mu jo omeji, se kaznuje
z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
V 175. členu je inkriminirana zloraba prostitucije:
(1) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe ali kdor s silo, grožnjo ali
preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k prostituciji se kaznuje z zaporom od
treh mesecev do petih let.
(2) Kdor zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji mladoletne osebe ali posega po
prostituciji mladoletne osebe ali kdor s silo, grožnjo, preslepitvijo, novačenjem ali
nagovarjanjem navede, pridobi ali spodbudi mladoletno osebo k prostituciji, se kaznuje z
zaporom od enega do desetih let.
(3) Če sta bili dejanji iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeni proti več osebam ali v
okviru hudodelske združbe, se storilec kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.
V prvem odstavku je tako opredeljena temeljna oblika storitve tega kaznivega dejanja, v drugem
pa je zakonodajalec, po švedskem modelu39 določil kazensko odgovornost koristnika
prostitucije mladoletnega izvajalca.
Namen tega kaznivega dejanja je preprečevanje zlorabe, ki ni omejena na vrednost protipravno
pridobljene koristi, ki jo storilec pridobi. Posebne oblike organizirane prostitucije, kot so npr.
javne hiše, so pri nas prepovedane. Organizacija prostitucije, kjer gre za vodenje in
organiziranje, pomeni posebno obliko organiziranega kriminala.40
181. člen KZ-1, ki inkriminira presaditev delov človeškega telesa in spremembo človeškega
genoma, v zadnjem odstavku določa: Kdor vzame ali pridobi odvzeti del človeškega telesa, za
katerega darovalec prejme plačilo, kdor nezakonito razpolaga z odvzetim delom človeškega
telesa, kdor uporabi ali poskusi uporabiti človeško telo ali njegove dele z namenom

39

N. Peršak, Omejevanje povpraševanja po prostituciji: ekonomija, morala in nasilje, v: Revija za kriminalistiko
in kriminologijo, 4 (2012), pp. 296.
40
Gradivo specializiranega državnega tožilca, J. Levašič, v arhivu avtorice.
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pridobivanja premoženjske koristi ali kdor neupravičeno in proti plačilu posreduje pri dajanju
delov telesa žive ali umrle osebe za presaditev, se kaznuje z zaporom do 5 let.

2.2.2 ZAKON O TUJCIH
Zakon o tujcih (ZTuj-2) vsebuje pomembne določbe za žrtve trgovine z ljudmi v Sloveniji, ki
niso slovenski državljani. V 50. čl. določa pravice in dolžnosti žrtev, ki v Sloveniji prebivajo
nezakonito. Tem policija na prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje za čas 90 dni,
da se odločijo, ali bodo sodelovale kot priče v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi. Če so pripravljene sodelovati kot priče v kazenskem postopku in bi bilo
njihovo pričanje pomembno, se jim lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, v nasprotnem
primeru se žrtvam izda dovoljenje le, če izpolnjujejo redne pogoje, ki so določeni v 35. čl. tega
zakona.41 Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvam 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 in ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko
na prošnjo žrtve tudi podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.42
Žrtev trgovine z ljudmi, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za
preživljanje, ima tudi pravico do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, ter do izplačila denarne pomoči, kot to določa
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke. V času veljavnosti dovoljenja za začasno
prebivanje pa se žrtev trgovine z ljudmi lahko tudi zaposli ali opravlja delo v Republiki
Sloveniji pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.43
Po preteku enega leta oziroma ob koncu kazenskega postopka se žrtvi lahko izda nadaljnje
dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji,44 če ta

41

35. člen Zakona o tujcih (ZTuj-2) Ur. l. RS št. 45/14, 90/14, 19/15 in 47/15-ZZSTD :
(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih
namenov:
zaposlitve ali dela;
združitve družine;
študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja,
sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev;
drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih
razlogov ali zaradi interesa Republike Slovenije.
42
50. člen ZTuj-2.
43
50. člen 8. odst. ZTuj-2.
44
35. člen ZTuj-2.
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izpolnjuje pogoje za izdajo takega dovoljenja. Prošnjo mora vložiti pred potekom veljavnosti
prejšnjega dovoljenja.45
Zakon o Tujcih tako priznava določene pravice le žrtvam trgovine z ljudmi, ki so pripravljene
sodelovati v kazenskem postopku. Ostale žrtve, ki niso pripravljene sodelovati v kazenskem
postopku, morajo po preteku 90 dnevne dobe okrevanja, Slovenijo zapustiti, če v njej prebivajo
nezakonito. To pomeni, da so nedovoljeno vstopile v državo, nimajo dovoljenja za bivanje
oziroma jim je dovoljenje poteklo ali nimajo vizuma, zato morajo državo zapustiti v roku, ki
jim je bil postavljen.46 Če v tem roku ne zapustijo države, se izda odločba o vrnitvi, na podlagi
katere se omogoči prostovoljna vrnitev ali se jih odstrani iz države. Pri tem lahko policija
sodeluje tudi z drugimi državnimi organi, drugimi državami in mednarodnimi organizacijami.47
Slovenija tako izpolnjuje večino določb iz mednarodnih dokumentov, ki nalagajo zaščito in
pomoč žrtvam. Ne uresničuje pa določb Direktive 2011/36/EU glede zagotavljanja celovitega
varstva in pomoči za vse žrtve trgovine z ljudmi. Država namreč financira dolgotrajnejšo pomoč
le za tiste žrtve, ki so pripravljene sodelovati v kazenskem postopku, za ostale žrtve pa nevladne
organizacije zagotavljajo sredstva iz drugih virov.

2.2.3 ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi se preganja po uradni dolžnosti, zato je za pregon tega
kaznivega dejanja upravičen državni tožilec48 oziroma bolj natančno specializirano državno
tožilstvo,49 saj gre za eno izmed oblik organiziranega kriminala.
Ker je trgovina z ljudmi kaznivo dejanje, ki je največkrat dobro skrito pred očmi javnosti, ga je
težko že zaznati. Zato policija, ko s klasičnimi metodami preiskovanja ne more odkriti,
preprečiti ali dokazati kaznivega dejanja, uporablja za preiskovanje prikrite preiskovalne
ukrepe, ki so v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) urejeni od 149.a do 156. člena. Ker je z
izvajanjem teh ukrepov poseženo v posameznikove temeljne pravice, kot je pravica do
zasebnosti, je njihova uporaba zakonsko omejena in nadzorovana.

45

50. člen 9. odst. ZTuj-2.
60. člen ZTuj-2.
47
63. člen ZTuj-2.
48
19. člen Zakon o kazenskem postopku (ZKP) Ur. l. RS, št. 32/12, 47/13, 87/14 in 8/16 – odl. US.
49
Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj na
področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih kaznivih dejanj in
drugih kaznivih dejanj, katerih odkrivanje in pregon zahtevata posebno organiziranost in usposobljenost za
območje celotne države. (dostopno na URL: http://www.dt-rs.si/sl/specializirano_drzavno_ tozilstvo_
republike_slovenije/)
46
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Prikrite preiskovalne ukrepe lahko odredita le državni tožilec ali preiskovalni sodnik na predlog
policije ali državnega tožilca le, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba izvršila,
izvršuje ali pripravlja izvršitev v zakonu točno določenih kaznivih dejanj in policisti z drugimi
ukrepi tega dejanja ne morejo odkriti, preprečiti ali dokazati. Ti ukrepi so:
-

tajno opazovanje, ki ga na predlog policije odredi državni tožilec oziroma preiskovalni
sodnik, če gre za primere iz 6. odstavka 149.a člena ZKP;50

-

pridobitev podatkov o prometu v elektronskem v omrežju odredi preiskovalni sodnik;51

-

nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrolo in
zavarovanje dokazov o vseh oblikah komuniciranja, ki se prenašajo v elektronskem
komunikacijskem omrežju, kontrola pisem in drugih pošiljk, kontrola računalniškega
sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko
dejavnost, prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe,
udeležene v pogovoru, odredi preiskovalni sodnik;52

-

prisluškovanje in opazovanje v tujem stanovanju ali drugih tujih prostorih z uporabo
tehničnih sredstev za dokumentiranje in po potrebi s tajnim vstopom v navedene
prostore s pisno odredbo odredi preiskovalni sodnik na predlog državnega tožilca;53

-

če je mogoče utemeljeno sklepati, da je določena oseba vpletena v kriminalno dejavnost
v zvezi s kaznivimi dejanji iz drugega odstavka 150. člena ZKP, lahko državni tožilec
na podlagi obrazloženega predloga policije s pisno odredbo dovoli ukrep navideznega
odkupa, navideznega sprejemanja oziroma dajanja daril ali navideznega jemanja
oziroma dajanja podkupnine;54

-

tajno delovanje se izvaja z vključitvijo tajnih delavcev in neprekinjenim ali
ponavljajočim zbiranjem podatkov o osebi ter njeni kriminalni aktivnosti – tovrsten
ukrep s pisno odredbo dovoli državni tožilec na pisni predlog policije.55

Za žrtve trgovine z ljudmi, ki se odločijo, da bodo sodelovale v kazenskem postopku, veljajo
vse določbe ZKP o pričah. Posebej velja omeniti zaščitne ukrepe za priče, ki so določeni v
240.a členu ZKP, saj so žrtve trgovine z ljudmi, ki se odločijo sodelovati z organi pregona
ogrožene predvsem s strani organiziranih kriminalnih združb, ki bi na vsak način želele njihovo
sodelovanje preprečiti. Za zaščito žrtve, ki nastopi kot priča v kazenskem postopku in ki bi se
50

149.a člen ZKP.
149.b člen ZKP.
52
150. člen ZKP.
53
151. člen ZKP.
54
155. člen ZKP.
55
155.a člen ZKP.
51
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lahko zaradi razkritja posameznih osebnih podatkov ali celotne identitete znašla v resni
življenjski nevarnosti, se lahko odredi enega ali več zaščitnih ukrepov. Ti so: izbris vseh ali
posameznih podatkov iz tretjega odstavka 240. člena ZKP iz kazenskega spisa, označitev vseh
ali nekaterih podatkov za uradno tajnost, odreditev obdolžencu, zagovorniku, oškodovancu, ali
njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem, da morajo ohraniti v tajnosti posamezna
dejstva ali podatke, določitev psevdonima priči ter zaslišanje priče s pomočjo tehničnih
sredstev.56

2.2.4 ZAKON O ZAŠČITI PRIČ
Za zaščito žrtev trgovine z ljudmi, ki sodelujejo z organi pregona, so izredno pomembne
določbe Zakona o zaščiti prič (ZZPrič). Ta namreč zagotavlja zaščito ogroženih oseb v
predkazenskem postopku ter med in po končanem kazenskem postopku zaradi kaznivih dejanj,
ki jih določa ta zakon. Vključitev ogrožene osebe v program zaščite je prostovoljna ter temelji
na pisnem soglasju ogrožene osebe in odločitvi pristojnega organa.57
V program zaščite prič ni sprejeta vsaka priča, saj so za sprejem prepisani strogi pogoji. Teči
mora kazenski ali predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, v zvezi s katerim se lahko
odredijo prikriti preiskovalni ukrepi, priča ve povedati o kaznivem dejanju, storilcu in
pomembnih okoliščinah, kaznivega dejanja ni mogoče preiskati ali dokazati brez njenega
sodelovanja, zaradi sodelovanja obstaja za pričo resna nevarnost za življenje in telo in te
nevarnosti ni mogoče odvrniti brez izvajanja zaščitnih ukrepov ter obstajati mora možnost
uspešne izvedbe programa zaščite.58
Osebam, ki so sprejete v program zaščite prič, zagotavlja enota v času trajanja programa
potrebno psihološko, psiho-socialno in pravno pomoč. Pri zagotavljanju te pomoči lahko enota
sodeluje z nevladnimi organizacijami, s katerimi so sklenjeni posebni sporazumi. Če je katera
od zaščitenih oseb mladoletnik, sodeluje enota pri zagotavljanju pomoči tudi s centri za socialno
delo.59
Glede na oceno vrste, stopnje in trajanja ogroženosti se v programu zaščite prič izvajajo različni
ukrepi:60

56

240.a. člen ZKP.
2. člen Zakon o zaščiti prič (ZZPrič) Ur. l. RS, št. 81/06, 117/06 – ZDoh-2 in 110/07
58
10. člen ZZPrič.
59
18. člen ZZPrič.
60
19. člen ZZPrič.
57
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-

nujni zaščitni ukrepi: svetovanje, tehnično varovanje oseb oziroma bivališča, fizično
varovanje oseb oziroma bivališča, začasna preselitev oseb;61

-

preselitev osebe;

-

prirejeni dokumenti;

-

onemogočenje posredovanja osebnih podatkov in nadzor poizvedb po evidencah;

-

prikritje identitete za potrebe sodnega postopka;

-

sprememba identitete;

-

uporaba video-konference in telefonske konference;

-

mednarodna izmenjava;

-

ukrepi v zaporu ali zavodu za izvrševanje vzgojnih ukrepov;

-

ekonomska in socialna podpora.

2.3 SODNA PRAKSA SLOVENSKIH SODIŠČ
Navidezno funkcionalna in zadovoljiva ureditev slovenske ter mednarodne zakonodaje, odraža
skozi sodno prakso svoje pomanjkljivosti. Na to me je v intervjuju opozoril specializiran
državni tožilec, ki mi je sodno prakso iz tega področja tudi posredoval.
Po analizi le-te sem ugotovila, da se sodna praksa skozi leta pozitivno spreminja. Opaziti je več
obsodb za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi in manj prekvalifikacij v kazniva dejanja, povezana
s tem kaznivim dejanjem, kar je razvidno tudi iz primerov sodne prakse, ki sem jih opisala v
nadaljevanju besedila.
Pomembna se mi zdi tudi sprememba sodne prakse glede opredelitve zakonskega znaka
»izkoriščanje«. Sodišče je namreč stalo na stališču, da je ta zakonski znak izpolnjen le, če
določena oseba od prostituiranja druge osebe dobi več kot 50% zaslužka. S sodbo I IPS
79651/2010 je sodišče to obrazložitev spremenilo tako, da zakonski znak izkoriščanje ni
izpolnjen le, če oseba dobi več kot 50% zaslužka od prostituiranja druge osebe, temveč je
izpolnjen vedno, kadar ima oseba korist od prostitiuranja druge osebe in od tega prejema denar.
2.3.1

VSL Sodba I Kp 1596/2006

Ta sodba je pomembna zaradi natančnejše definicije suženjstva, ki jo je v njej podalo višje
sodišče. Sodišče pravi, da ima oseba, ki je spravljena v suženjsko razmerje, le status predmeta,
namenjenega izključno za ekonomsko izkoriščanje in je njena svoboda popolnoma omejena. O
suženjstvu lahko torej govorimo le, če je dokazan nakup oškodovank kot predmetov, če jim je

61

11. člen ZZPrič.
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onemogočeno kakršno koli svobodno gibanje in če je njihov položaj tak, da ga brez soglasja
svojega lastnika ne morejo spremeniti.
Sodišče v isti sodbi poudarja, da je bil namen zakonodajalca ob združitvi bivšega 185. čl. in
186. čl. KZ-a v nov 185. člen KZ-1b prepustiti sodni praksi, da izoblikuje stališče o elementu
tega kaznivega dejanja - »izkoriščanju«. Oškodovanke so v tem primeru prejemale le 1/3
plačanega denarja za spolne usluge, ki so jih nudile. Sodišče je ocenilo, da so oškodovanke
prejemale nesorazmerno plačilo glede na ceno storitve in da je v tem primeru brez dvoma šlo
za čezmerno prikrajšanje oškodovank.62
2.3.2 VSK II Kp 2897/2009
Vrhovno sodišče v tej sodbi ugotavlja, da sta obsojenca M. K. in M. V. zaradi izkoriščanja
prostitucije prevzela in nastanila druge osebe, ki jih je M. V. pripeljal, M. K. pa je M. V.-ju
odstopil v upravljanje dejavnost nočnega kluba, kjer so se dekleta prostituirala in od zneska
plačanega za spolne usluge, dobila le 40%, preostalih 60% pa sta obsojenca zadržala. M. K. je
soobsojencu dajal navodila, kakšna dekleta naj pridobi v Braziliji in kako naj jim uredi
dokumente. Sodišče meni, da gre v tem primeru nedvomno za izkoriščanje deklet, saj poleg
tega, da so dobile le 40% od zasluženega denarja, niso imela nikakršne besede pri dogovarjanju
za tovrstno dejavnost. Ves čas so morale biti na razpolago za nudenje spolnih odnosov, na izbiro
katerih niso imele vpliva. To pa ne predstavlja le izkoriščanja v ekonomskem smislu, temveč
nasprotuje tudi osebnemu dostojanstvu.63
2.3.3 II Kp 42255/2010
Višje sodišče v Ljubljani je s to sodbo zavrnilo pritožbo državne tožilke, saj meni, da je sodišče
prve stopnje pravilno ugotovilo, da se je v Litiji izvajala prostitucija, vendar, da obtožencem ni
mogoče s potrebno gotovostjo dokazati sodelovanja pri prostituciji zaradi izkoriščanja. Višje
sodišče namreč meni, da je pojem »izkoriščanje« kot zakonski znak kaznivega dejanja zlorabe
prostitucije dejansko pravno nejasnem in da je njegovo izoblikovanje prepuščeno sodni praksi.
V tem primeru je sodišče na podlagi izvedenih dokazov ugotovilo, da so dekleta lahko obdržala
50% zneska, ki so ga dobila za izvajanje spolne storitve, kar po mnenju sodišča še ne pomeni
izkoriščanja. Za izkoriščanje bi po njihovem mnenju šlo, če bi posameznemu dekletu ostalo
manj kot 50% ali bi bila dekleta prisiljenja delati zastonj. Sodišče to utemeljuje z navedbo, da
v gospodarstvu zaposleni za svoje delo prejemajo plačilo, ki ne more ustrezati celotni vrednosti,
62
63

VSL Sodba I Kp 1596/2006 z 20. 12. 2006.
VSK II Kp 2897/2009 z dne 10.11.2011.
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ki jo ustvarijo, saj sicer delodajalci ne bi imeli dobička. Svoje ugotovitve o neobstoju elementa
izkoriščanja je sodišče oprlo še na druge relevantne okoliščine in sicer, da so dekleta imela
urejeno vso potrebno dokumentacijo, da so točno vedela, kaj bodo počela, da so imela
zagotovljeno brezplačno nastanitev in prevoz, da so se lahko prosto gibala in da so imela
urejeno zdravstveno zavarovanje.64
2.3.4 II Kp 5242/2010
Višje sodišče v Ljubljani je s to sodbo obsojenca zaradi pritožbe njunih zagovornikov oprostilo
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi z obrazložitvijo, da se je v sodni praksi izoblikovano
stališče, da je potrebno storilcu v zvezi z izvršitvenim ravnanjem izkoriščanja dokazati
ekonomsko izkoriščanje. Le-to je podano, kadar je razmerje med storilcem in osebo, ki se
prostituira, oblikovano po meri finančnih koristi storilca; torej tedaj ko bi storilec pobral celoten
zaslužek ali njegov pretežni del. Storilec mora torej pridobiti neko izkoriščevalsko korist, ki je
posledica nepravične ali nesorazmerne delitve dohodka, pridobljenega s prostitucijo. Prav tako
gre za izkoriščanje prostitucije druge osebe, če je ta popolnoma omejena v svoji avtonomiji
odločanja, gibanja, če bi se ji vsiljevalo stranke in podobno. To pa v tem primeru ni bilo
dokazano.
Sodišče svojo odločitev opira predvsem na pričanje oškodovank, ki so prostitucijo zanikale.
Povedale so, da jim je obtoženi nudil vse, za kar so se vnaprej dogovorili, brezplačne bivalne
prostore in da so zaslužile toliko, za kolikor so se dogovorili. Sodišče tudi ugotavlja, da so
dekleta imela urejeno vso potrebno dokumentacijo in da niso bila omejena v svobodi gibanja.
Pričanje tajnih delavcev o tem, da so jima bile v baru ponujene spolne storitve ter da so bila
dekleta v to prisiljena, saj jim je obtoženi grozil, je sodišče ocenilo kot vprašljivo. Komunikacija
med dekletoma in tajnima delavcema, ki sta namreč govorili le v španskem jeziku, je bila spričo
tega otežkočena.65
2.3.5 I IPS 79651/2010
Vrhovno sodišče je s to sodbo marca 2014 zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki je bila
vložena s strani zagovornikov obsojencev za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. V sodbi se
sodišče strinja za ugotovitvami Višjega sodišča, ki je zavrnilo pritožbeni očitek zagovornikov
obsojencev, da bi bil zakonski znak izkoriščanja podan le, če bi obsojenca dekletom pobrala
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več kot polovico zaslužka. Zakonski znak »zaradi izkoriščanja« namreč pomeni, da imata
obtoženca korist od prostituiranja in prejemata denar. V tem primeru sta obtoženca sodelovala
pri prostituiranju na način, da sta ustvarjala zaslužek, pri čemer je šlo za kontinuirano
izvrševanje in utečen donosen posel. Obsojenca sta dekletom dajala na razpolago prostore, kjer
se je prostitucija izvajala, tja sta tudi pošiljala stranke in se z njimi dogovarjala za srečanja z
dekleti. Na tak način sta dejansko vodila in nadzirala izvrševanje prostitucije. Ker sta od deklet
zahtevala polovico zaslužka, gre po mnenju Vrhovnega sodišča za sodelovanje pri prostituciji
zaradi izkoriščanja.
2.3.6 I IPS 6021/2010
S to sodbo je Vrhovno sodišče RS marca 2015 v obrazložitvi potrdilo stališče, ki ga je podalo
v sodbi 79651/2010, da zakonski znak kaznivega dejanja zlorabe prostitucije »zaradi
izkoriščanja« pomeni, da ima storilec finančno korist od prostituiranja druge osebe. Obsojeni
je v tem primeru določal, v katerem stanovanju in kdaj bo katera izmed deklet nudila spolne
storitve ter je dnevno preverjal, koliko potencialnih in koliko dejanskih strank so imela. Od
deklet je zahteval del zaslužka, katerega višina je bila odvisna od števila strank in od časa, ko
so bila v stanovanju.66
2.3.7 XI Ips 11586/2015
Vrhovno sodišče je v sodbi, v kateri je sicer odločalo o zahtevi za varstvo zakonitosti, ki so jo
vložili zagovorniki obtožene kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, zapisalo, da imata določbi
113 čl. KZ-1 in 175. čl. KZ-1 vsebinsko podoben zakonski znak »zaradi izkoriščanja
prostitucije« in »zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe«. Kaznivo dejanje
trgovine z ljudmi opis dejanja dopolnjuje z zahtevo, da se z osebo na določen način razpolaga
ali se jo novači, menja, prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje. To kaznivo
dejanje sicer določa dodaten zakonski znak, vendar sodišče opozarja, da si tudi izkoriščanja
zaradi sodelovanja pri prostituciji ni mogoče zamisliti brez minimalne podrejenosti
oškodovanke storilcu. Sodišče še poudari, da bo torej naloga nadaljnje sodne prakse na
konkretnih primerih povedati, kdaj je razpolaganje z ljudmi tako, da je to moč razumeti kot
trgovino z ljudmi.67
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3. KRIMINOLOŠKI VIDIKI
Prav tako kot pravni, je za uspešen boj proti trgovini z ljudmi pomemben tudi kriminološki
vidik. Učinkovite ukrepe proti trgovini z ljudmi lahko namreč sprejmemo, če poznamo vzroke,
vrste, žrtve in storilce tega kaznivega dejanja, zato le-te predstavljam v nadaljevanju tega
poglavja.
Ukrepi, ki se izvajajo na kurativni ravni v obliki nudenja pomoči žrtvam, so izredno pomembni,
vendar je preventiva pri tem kaznivem dejanju ključna. Ker različne oblike zlorab puščajo
žrtvam posledice in je okrevanje dolgotrajno, se nevladne organizacije trudijo z različnimi
izobraževanji in kampanjami preprečiti viktimizacijo. Tudi Slovenija je za boj proti trgovini z
ljudmi sprejela številne ukrepe ter s tem nekoliko pripomogla k odpravljanju tega družbenega
problema.

3.1 DEJAVNIKI TRGOVINE Z LJUDMI
Trgovina z ljudmi je že tisočletja prisoten pojav v družbi. Po podatkih organizacije Free the
slaves je danes zasužnjenih 21 milijonov ljudi, kar je več kot kadar koli v zgodovini. 68 Čeprav
velja danes trgovina z ljudmi za hudo kaznivo dejanje, prepovedano z mednarodno zakonodajo,
se s procesom globalizacije širi na vse kontinente in iz leta v leto nezadržno raste. Ocene glede
števila žrtev trgovine z ljudmi se razlikujejo, gibajo se med 500.000 in 2 milijona ljudi na leto.69
Po podatkih evropskega statističnega urada 80% žrtev v Evropi predstavljajo ženske in deklice,
večina pa jih prihaja iz balkanskih ter vzhodnoevropskih držav. Je zelo donosen posel in ustvari
približno 32 milijard dolarjev dobička na leto, pridobljenih z izkoriščanjem milijonov ljudi. Da
bi lahko razumeli, zakaj do tega sploh prihaja, moramo spoznati razloge, zaradi katerih vse
preveč ljudi postaja žrtev izkoriščanja.
a) EKONOMSKO - SOCIALNI RAZLOGI
Najpogostejši razlogi za obstoj trgovine z ljudmi so slabe gospodarske razmere,
brezposelnost in nefunkcionalnost socialnih sistemov držav izvora. Države, ki ne
zagotavljajo pogojev za uresničevanje pozitivnih pravic, kot so pravica do dela, pravica do
izobraževanja, pravica do zdravstvenega varstva, pravica do socialne varnosti, so države, iz
katerih prihaja največ žrtev trgovine z ljudmi. Posebno po padcu komunističnih sistemov,
ko je prišlo do politično-ekonomskega prehoda, te države niso uspele vzpostaviti
68
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učinkovitega socialno-zdravstvenega sistema. Posledica teh političnih sprememb sta bili
namreč porast revščine in diskriminacija žensk, kar je vodilo v porast njihovega
izkoriščanja. Ljudje, ki živijo v težkih gospodarskih razmerah in revščini, ki je tudi
absolutna, se pogosto odpravijo iskat boljše življenje v zahodne države, ki jih mediji
predstavljajo kot »svet, v katerem se cedita med in mleko«. V iskanju novih zaposlitev v
tujini zaradi nepoznavanja države, jezika in želje po preživetju, hitro pristanejo v pasti
napeljevanj in prevar trgovcev, ki z njihovih izkoriščanjem služijo ogromne dobičke.70
b) POMANJKANJE IZOBRAZBE IN NAIVNOST
Nizka izobraženost, neznanje tujih jezikov, mladost, neizkušenost so razlogi, ki vplivajo na
naivnost in ranljivost oseb. Le-te spadajo v skupino ljudi, podvrženih večjim tveganjem
izkoriščanja. Med temi osebami niso le tiste, ki niso imele možnosti izobraževanja, ampak
tudi mladostnice, ki so v duhu uporništva in v želji, da bi bile občudovane, zelo dovzetne
za ponudbe tako imenovanih zapeljevalcev, ki jih spoznajo v diskotekah ali pa preko
spletnih klepetalnic.71
c) NASILJE
Nasilje nad ženskami in dekleti v domačem okolju in v državi, ki jim ne nudi nobene zaščite,
je močan dejavnik, da si te želijo oditi v tujino ter si tam poiskati zaposlitev in boljše
življenje. Zaradi spolne neenakosti in patriarhalnosti družbe, je ponekod spolno nasilje in
nadlegovanje preraslo v sprejemljivo družbeno obnašanje, ki se pojavlja v družinskem
okolju in tudi na delovnem mestu.72
d) DISKRIMINACIJA ZARADI SPOLA
Ženske so zaradi brezposelnosti in revščine bolj ranljive, zato nosijo večje breme socialnega
in ekonomskega prehoda, kot se je ta dogajal pred desetletji v V in JV Evropi. V takšnih
kriznih obdobjih se ponovno okrepijo stereotipi o spolu: moški naj služi kruh, ženska naj
ne bo vključena v poklicno življenje. Ženske so v taki patriarhalni družbi poklicno in
ekonomsko diskriminirane ter brez socialne zaščite zelo ranljiva skupina, izpostavljena
izkoriščanju.73
e) POSTKONFLIKTNA OBMOČJA
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Destabilizacija območij, ki je posledica nenehnih konfliktov in oboroženih spopadov,
spodbuja preseljevanje ljudstva in nasilje nad šibkejšimi. Taka območja zato ustvarjajo
idealne razmere za pojav trgovine z ljudmi. K njenemu razmahu nepričakovano pripomore
tudi prihod mirovnih sil, saj se poveča povpraševanje po spolnih uslugah. Primer takšnega
območja je bila povojna Bosna in Hercegovina, kjer je potekala mirovna misija Združenih
narodov. Zaradi prisotnosti vojaških in policijskih mirovnih sil, ki so bile sestavljene
pretežno iz moške populacije, se je povpraševanje po spolnih uslugah zelo povečalo.
Posledično se je pojavila tudi porast trgovanja z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja.
Po poročanju Human rights watch so bile stranke prostitutk (žrtev trgovine z ljudmi)
uslužbenci Združenih narodov – mirovne sile ZN, International police task force,
Stabilization force v BIH in lokalna policija.74 Torej so prav osebe, ki so prišle v BIH z
namenom pomagati, ohraniti mir in stabilizirati razmere, najbolj pripomogle k izkoriščanju
že tako ranljivega prebivalstva. Povojna BIH je tako ob prisotnosti slabih socialnoekonomskih razmer postala idealno okolje za razmah trgovine z ljudmi z namenom
spolnega izkoriščanja.
f) MIGRACIJE
Nestabilne politične razmere v državah, vojni spopadi in žeje po preživetju in boljšem
življenju zase in svojo družino, prebivalce teh držav prisilijo v migracije v tujino. Problema,
s katerima se srečujejo migranti, so dvojni standardi migracijskih politik in odnos javnosti
do migrantov. Po splošnem prepričanju javnosti gre pri imigracijah za ljudi, ki hočejo v
našo državo in prestavljajo socialni problem, ker nam jemljejo službe. Po drugi strani pa je
mobilnost ustrezna za nas, saj predstavlja pridobitev znanja in poglavitnih življenjskih
izkušenj in kompetenc. Tako izključevanje, razlike med teorijo in prakso imajo nedvomno
negativne posledice na pretežno nezaželene imigrante.75 Masovnemu pojavu migracij smo
priča tudi v Evropi od avgusta 2015, ko so pričeli v Evropo množično migrirat begunci iz
Sirije, Iraka in Afganistana, da bi ubežali vojni. Skozi begunsko krizo lahko spremljamo
visoko potencialne žrtve trgovine z ljudmi, med katerimi so najbolj ranljiva skupina otroci,
ki potujejo sami. Nastanitveni centri, v katerih v prvi fazi sprejemajo begunce, ne
zagotavljajo učinkovitih ukrepov za zaščito otrok. Po podatkih EU Agencije za temeljne
človekove pravice je odstotek otrok, ki izginejo, zelo visok. Ocenjujejo, da je v Sloveniji
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izginilo iz azilnega doma kar 80% otrok, ki potujejo sami.76 Poročilo EU Agencije za
temeljne človekove pravice iz aprila 2016 sicer poroča o znatnem povečanju kazenskih
postopkov zoper kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, vendar lahko pričakujemo, da bo
razširjenost trgovine z ljudmi v bližnji prihodnosti še veliko večja.77
g) UGRABITEV
Trgovine z ljudmi in kasneje izkoriščanja, za katere je razlog ugrabitev oseb, je malo. Za
trgovce z ljudmi je to namreč tvegano dejanje. Zato ti v večini primerov žrtve zvabijo tako,
da ustvarijo nek odnos z žrtvijo oziroma žrtvam kaj obljubijo. Tak način pridobivanja žrtev
prinaša za trgovce veliko manjše tveganje kot ugrabitev.78

3.2 VRSTE TRGOVINE Z LJUDMI
Splošni javnosti je kot osnovna oblika trgovine z ljudmi še vedno najbolj prepoznana prisilna
prostitucija. Res je, da je ta oblika trgovine z ljudmi najbolj razširjena, vendar še zdaleč ni edina.
Vrst trgovine z ljudmi je veliko in vedno znova se pojavljajo nove. Razlikovanje med njimi je
pomembno zaradi same prepoznave kaznivega dejanja trgovine z ljudmi in zaradi povezovanja
tega kaznivega dejanja z drugimi kaznivimi dejanji. Različne vrste trgovine z ljudmi se
medsebojno tudi preletajo in povezujejo. Tako so npr. otroci najpogostejše žrtve prisilnih porok,
beračenja in prisilnega dela.
a) Spolno izkoriščanje
To je najbolj prepoznavna in razširjena oblika trgovine z ljudmi, saj je po podatkih urada
Združenih narodov za droge in kriminal 79% žrtev trgovine z ljudmi namenjenih seksualni
industriji, ki omogoča ustvarjanje največjih dobičkov.79 Žrtve spolnega izkoriščanja so
predvsem ženske in mladostnice, ki slepo verjamejo obljubam o zaposlitvi in boljšem
življenju v tujini, zaradi česar zapustijo matično državo. Organizirane kriminalne združbe
jim tako zagotovijo transfer v ciljno državo, kjer so prisiljene v spolno suženjstvo, živijo v
nehumanih razmerah in v stalnem strahu.
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V preteklosti so se kriminalne združbe posluževale predvsem fizičnega nasilja, danes pa
poleg tega uporabljajo tudi mehkejše načine prisile, kot so psihični pritiski. Žrtve se vedno
znajdejo v izkoriščevalskem položaju, čeprav so pristale na prvotno ponudbo trgovca.80
Poudariti pa je potrebno, da ni vsakdo, ki se ukvarja s prostitucijo, tudi del trgovine z ljudmi.
Osebe se lahko s prostitucijo ukvarjajo tudi prostovoljno; ta namreč v Sloveniji od leta 2003
ni več prepovedana.81
Indikatorjev za prepoznavo žrtev spolnega izkoriščanja je veliko. Take žrtve nosijo
večinoma erotična oblačila, nimajo lastnih denarnih sredstev, nimajo osebnih dokumentov,
prisiljene so v spolne odnose brez uporabe kondomov, ne smejo zavrniti strank, delodajalcu
morajo biti dosegljive 24 ur na dan, nastanjene so v istem objektu, kjer delajo. Nekatere
imajo celo tetovažo z navedbo lastnika, pogosto so ob zapustitvi mesta nastanitve tudi
spremljane ter denarja ne hranijo same, temveč ga morajo predati v hrambo drugi osebi.
Starost ni zanesljiv indikator, saj so žrtve lahko različno stare.82
b) Prisilno beračenje
V to obliko izkoriščanja so prisiljeni tako otroci kot odrasli in invalidi. V Evropi so žrtve
predvsem romski otroci, ki so pod nazorom staršev ali sorodnikov. Poznamo pa tudi primere
ugrabitev otrok, ki so kasneje izkoriščeni za ta namen. Razlikovati je potrebno beračenje,
ki je posledica izkoriščanja, in beračenje zaradi izboljšanja slabih gmotnih razmer družine.83
Ta oblika trgovine z ljudmi je posebej razširjena v Indiji, kjer vsako leto izgine približno
60000 otrok, od tega jih je veliko ugrabljenih in prisiljenih v prosjačenje za mafijske
združbe. Ker poškodovani otroci kot berači naberejo več denarja kot zdravi, jim ugrabitelji
amputirajo ude, poškodujejo oči ali povzročijo brazgotine s kislinami ali urezninami. Zato
da preprečijo pobege otrok, jih naredijo odvisne od drog, kot je opij. Nevladne organizacije
opozarjajo, naj takim otrokom ne dajemo denarja, ker s tem polnimo žepe le kriminalnim
združbam ter spodbujamo začaran krog trgovine z ljudmi.84
c) Trgovina z otroki
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Otroci so zaradi svoje mladosti in nezrelosti enostavne tarče trgovcev. Najranljivejši so
otroci migranti, begunci, otroci, ki potujejo brez spremstva, pobegli otroci, zapuščeni otroci
ter otroci iz revnih družin. Otroci so žrtve trgovanja za namene spolne zlorabe, beračenja,
prisilnega dela, prisilne poroke ter služabništva na domu. Razvoj seks turizma,
povpraševanje po otroški pornografiji in pohlep so najpomembnejši faktorji, ki vplivajo na
prisotnost trgovine z otroki za namen spolnega izkoriščanja. Razlog za prisilno delo otrok
pa je največkrat revščina in zahteve staršev, da finančno podprejo družino. Take otroke
izkorišča tudi industrija, ki potrebuje poceni in neizobraženo delovno silo.85
Poleg beračenja, prostituiranja in prisilnega dela pa se z otroki trguje tudi za namen
sodelovanja v oboroženih spopadih. Po podatkih ILO sodeluje po celem svetu v oboroženih
spopadih 10000 otrok, nekateri kot borci, drugi kot podpora oboroženim skupinam (kuharji,
vohuni ipd). Nekateri se v take skupine vključijo prostovoljno zaradi lastnega preživetja,
veliko pa jih je tudi ugrabljenih in prisilno rekrutiranih. Uporaba otrok za oborožene
spopade je najhujša oblika dela otrok ter kršitev humanitarnega prava.86
d) Prisilno delo
Za namene prisilnega dela so najpogosteje izkoriščani ranljivi migranti. Izkoriščanje temelji
na navidezno ustvarjeni dolžniški odvisnosti in nasilju. Vsakodnevno so v delo prisiljeni
milijoni ljudi v panogah, kot so gradbeništvo, tekstilna industrija, kmetijstvo, rudarstvo in
živilska industrija. V velikem številu držav nekatere delovne panoge nimajo zagotovljenih
niti minimalnih delovnih standardov. Ti se kažejo v neenakem položaju zaščite delavcev, v
obliki minimalnih plač, v dolžini delavnika, pripadajočem dopustu in nadurnem delu.
Položaj takih delavcev je negotov in so zato bolj ranljivi. Žrtvam trgovanja so pogosto
zaseženi dokumenti, saj jih na tak način delodajalec prisili v daljši delovni čas, obremeni z
navideznimi stroški nastanitve, jim ne izplačuje plač ali le delno, ipd. Delavci so pogosto
fizično in socialno izolirani od ostalega okolja ter izpostavljeni poniževalnim dejanjem,
spolni zlorabi in psihični prisili s strani delodajalca, zato si iz takega položaja ne upajo
izstopiti.87
Trgovina z ljudmi z namenom prisilnega dela ni vsako izkoriščanje delovne sile. 88 To, da
delavci delajo v slabih delavnih razmerah, še ne pomeni, da so žrtve trgovine z ljudmi.
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Pojem prisilnega dela je definiran v Konvenciji št. 29 o prisilnem delu ter Konvenciji št.
105 o odpravi prisilnega dela. V Konvenciji št. 29 je prisilno delo definirano kot vsako delo
ali storitev, ki zahteva od posameznika opravljanje dela, za katero se ta ni prostovoljno
odločil oziroma se je za to odločil pod grožnjo kakršnekoli kazni. Za prisilno delo sta torej
potrebna dva elementa: da gre za delo, ki mu je dodeljeno pod grožnjo, in da to delo izvaja
neprostovoljno. Kazen, ki je zagrožena, lahko predstavlja fizične sankcije, finančne
sankcije, psihološke sankcije ali kazni z izgubo pravic in privilegijev. Pogoste so tudi
čustvene sankcije v obliki psiholoških groženj in groženj s prijavo policiji.89
e) Dolžniška odvisnost
Dolžniška odvisnost izgleda mogoče navzven kot običajna zaposlitev, vendar delavci
pričnejo z delom zaradi odplačila dolga, ki ga izkoriščevalcem pravzaprav ni mogoče
odplačati. Zato tako delo vodi v trajno suženjstvo. Vse se prične z dolgom osebe, ki ga ta
podeduje ali sama pridobi do delodajalca in tega ne more odplačat takoj. Ko delavec prične
z delom, delodajalec dolgu dodaja dodatne stroške (za stanovanje, hrano ipd.) in obresti,
zato se posledično dolg do delodajalca le povečuje in ga ni mogoče nikoli poplačati.90
f) Prisilne poroke
O prisilni poroki govorimo, ko žrtev ne more izbirati svojega partnerja ali je že obljubljena
za poroko z določeno osebo s strani svojih staršev, skrbnikov, skupnosti, zaradi tradicije
oziroma kot nadomestilo za poplačilo dolgov. Žrtve so večinoma mladoletne ženske. V
Sloveniji so najbolj prepoznavni primeri prisilnih porok v romski skupnosti. Prisilne poroke
so ena izmed najbolj zavajajočih oblik zlorabe zaupanja, vsiljevanja navad in avtoritete
starejših, največkrat staršev in sorodnikov, ki stojijo za tem. Zaradi tradicije in navad je
mladoletnim osebam odvzeta svoboda odločanja in prisiljene so vstopiti v zakonsko zvezo,
ki v večini primerov pomeni suženjstvo v ženinovi družini.91 Posledice takih porok pa so:

delodajalce v lesni industriji. Ugotovili so, da so delodajalci delavce zaposlovali na črno. Ti so delali od 10 do 12
ur na dan za nizka plačila, niso bili zavarovani, podjetja so si jih tudi izmenjevala ipd. Izkoriščenih je bilo okoli
200 delavcev, ki so bili večinoma tujci. Ker so jih delodajalci tudi ustrahovali, da bodo poklicali policijo, so
delavci delali pod grožnjo in neprostovoljno, zato so v tem primeru po mojem mnenju izpolnjeni zakonski znaki
trgovine z ljudmi. (Domačim delavcem ne upajo povedati niti, kako jim je ime, dostopno na URL :
http://www.24ur.com/novice/slovenija/nocna-akcija-v-loski-dolini-inspektorji-in-policija-nad-delodajalce-kinaj-bi-izkoriscali-tuje-delavce.html, dostopano /14. 9. 2016/).
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predčasna prekinitev šolanja, zgodnja nosečnost in ostajanje žensk v zasebni sferi. 92 Po
svetu so v poroke prisiljeni milijoni dečkov in deklet. Ker ti posledično opustijo šolanje,
ostajajo nepismeni in tako potisnjeni v še večjo zaostalost in revščino. Mlajši kot se
poročijo, večje je tveganje za neuspeh in manjše možnosti za boljše življenje.93
g) Služabništvo na domu
Žrtve te oblike trgovine z ljudmi so predvsem ženske, ki se zaposlijo in naselijo k določeni
družini kot hišne pomočnice ali varuške, kar je le krinka za izkoriščanje in nadzor nad njimi.
Problem je že samo odkrivanje te oblike trgovine z ljudmi, saj se izkoriščanje dogaja na
domu, poleg tega pa so take osebe izolirane od ostalega sveta. Služabništvo na domu je
oblika trgovine z ljudmi, ki se lahko dogaja za sosednjimi vrati, pa tega ne bo nihče opazil.
Ker so žrtve nastanjene pri delodajalcih, lahko ti popolnoma razpolagajo z njimi, tudi izven
delovnega časa, jih nadzorujejo in jim s tem jemljejo osebno svobodo. Do tega prihaja prav
zaradi prepletenosti delovnega okolja in okolja, v katerem žrtev živi.94
h) Trgovina s človeškimi organi, tkivom in celicami
Tako kot pri drugih oblikah trgovine z ljudmi so tudi trgovini s človeškimi organi najbolj
izpostavljene osebe, ki živijo v slabih socialno-ekonomskih razmerah, migranti,
neizobraženi in brezdomci. Najbolj pogosta organa trgovanja sta ledvice in jetra, sicer se
trguje z vsemi organi, ki jih je mogoče ostraniti in uporabiti. Žrtve so lahko prisiljene ali
zavedene v odstranitev organa, lahko pa prostovoljno pristanejo v odstranitev organa,
vendar za darovanje niso plačane oziroma so plačane veliko manj, kot so se prvotno
dogovorile. Poznamo tudi primere žrtev, ki so bile zdravljene za določeno bolezen, ki
mogoče niti ni obstajala, in jim je bil odstranjen zdrav organ, za katerega niso vedele, da bo
predmet trgovanja. To je največkrat dejavnost dobro organiziranih in strukturiranih združb,
v katerih sodelujejo potovalne agencije, zasebne klinike, zdravstveni delavci in drugi. 95
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3.3 ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI
Žrtev trgovine z ljudmi lahko postane kdor koli, ki se v nekem življenjskem obdobju znajde v
ranljivem položaju. Najpomembnejši dejavnik tveganja je zloraba, povzročena v otroštvu in
med odraščanjem. Pojem zlorabe ne zajema le spolne zlorabe, temveč tudi druge oblike
fizičnega in predvsem psihičnega nasilja, ki globoko zaznamuje celoten otrokov razvoj. Ti
posamezniki se na okoliščine zlorabe v odrasli dobi odzovejo drugače, saj takih okoliščin ne
zaznavajo kot nevarne oziroma sumljive. Običajno te osebe ne poznajo nekega normalnega,
zdravega medosebnega odnosa, zato nimajo s čim primerjati nasilnih odnosov, v katerih
živijo.96
3.3.1 PREPOZNAVANJE ŽRTEV
Priporočnik o identifikaciji žrtev trgovine z ljudmi navaja indikatorje za prepoznavo žrtev
trgovine z ljudmi, vendar opozarja, da vsi indikatorji niso prisotni pri vseh tipih izkoriščanja ter
da sama zaznava indikatorja še ne dokazuje, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi.97
Splošni indikatorji, ki so uporabljeni za prepoznavo vseh vrst trgovine z ljudmi, določajo da
obstaja verjetnost, da gre za žrtve, ko oseba ne ve, v kateri državi je, in ne ve, skozi katere
države bo potovala, ne pozna naslova, kjer bo prebivala, na pozna telefonske številke osebe, pri
kateri bo prebivala, in ne ve, kako dolgo bo ostala tam, kamor je namenjena. Če potuje več oseb
skupaj, imajo lahko tudi podobna oblačila in podobne potovalne vrečke. Oseba nima pri sebi
gotovine, ima ponarejen potovalni dokument in na roki ima lahko napisane določene
informacije.98
Poleg splošnih indikatorjev priročnik navaja tudi indikatorje vedenja. Za žrtve trgovine z ljudmi
je tako značilno izmikanje očesnemu ali pogovornemu stiku, pretvarjanje, da ne pozna drugih
oseb, s katerimi potuje, deluje pasivno, kaže znake, da je pod kontrolo nekoga, deluje
prestrašeno in je vidno nemirna, dovoli drugemu, da govori v njenem imenu ter v odnosu do
uradnih oseb izkazuje nezaupanje ali strah.99
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3.3.2 NAČINI PRIDOBIVANJA IN OHRANJANJA ŽRTEV
Dobičkonosno usmerjeni trgovci pridobivajo žrtve na različne načine, odvisno od socialnih,
ekonomskih in kulturnih pogojev, v katerih potencialne žrtve živijo. Metode novačenja, ki so
najbolj značilne za pridobivanje žrtev iz Vzhodne Evrope, so objave različnih oglasov preko
medijev. Z njimi trgovci zavajajo žrtve tako, da jim obljubljajo opravljanje dela v gostinstvu,
kozmetičnih salonih, zabavni in modni industriji. Pogosti so tudi oglasi z lažnimi ženitnimi
ponudbami. V Aziji in Vzhodni Evropi trgovci pridobivajo svoje žrtve tudi s popolno prisilo
ali ugrabitvijo.100
V Slovenji so znani primeri, ko so izkoriščevalci pridobivali žrtve s preslepitvijo in obljubami
o dobro plačanem poštenem delu, da bodo na primer dekleta le plesala ali da bodo opravljala le
klasične masaže. Pogosti pa so tudi primeri prisilnih porok, predvsem med romskim
prebivalstvom, pri katerih gre za prodajo navadno mladoletnih nevest bodočim partnerjem.101
Zato, da žrtve prisilijo v suženjsko razmerje oziroma, da zagotovijo, da žrtve ostanejo v njem,
izvajajo izkoriščevalci nad žrtvami različne vrste nasilja. Fizičnega nasilja je po podatkih
policije danes manj kot v preteklosti, se pa izkoriščevalci poslužujejo psihičnega nasilja. Vrste
nasilja, ki ga storilci izvajajo nad žrtvami so:
-

GROŽNJA

Storilec žrtev prisili v izkoriščevalsko razmerje z različnimi grožnjami, da ji ne bo vrnil
dokumentov, da bo poškodoval njene bližnje, da jo bo izročil policiji zaradi vpletenosti v
določeno kaznivo dejanje, da jo bo poškodoval ali da jo bo prodal še okrutnejši osebi.102
-

FIZIČNO NASILJE

Z različnimi konkretnimi dejanji in kretnjami storilec v žrtvi vzbuja strah. Lahko poškoduje
njeno lastnino, jo pretepa, ji ne dovoli spati in jo sili, da nenehno dela, ji povzroča skaženost
in brazgotine, vpričo nje pretepa in posiljuje druge žrtve, ustvarja vtis, da je zelo močan in
da je v dobrih odnosih z organi pregona.103
-

ČUSTVENO NASILJE
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Storilec žrtev ponižuje tako, da jo žali, ji povzroča občutke nepomembnosti in umazanosti.
Govori ji, da si ne zasluži pomoči in prijaznosti ter ji vzbuja občutek, da je neumna in kriva.
Na tak način storilec žrtev postavlja v podrejeni položaj.104
-

OSAMITEV IN NADZOR

Storilec žrtvi omejuje gibanje na območje, kjer dela, in nadzoruje, kaj žrtev počne, s kom
se sestaja in kam gre. Nekateri nadzorujejo celo osnovne telesne potrebe žrtev, kot so
higiena in prehranjevanje. Vsak poskus pobega pa strogo kaznuje.105
- EKONOMSKO NASILJE
Ekonomsko nasilje pomeni, da storilec žrtvi vzame ves zaslužek ali ji pusti zelo nizko vsoto
prisluženega denarja. Oblika ekonomskega nasilja je tudi dolgovna odvisnost, ko storilec
žrtev prepriča, da mora odplačati dolg, ki ga ima do njega, ta pa se iz meseca v mesec
fiktivno povečuje, saj žrtev nima podatkov, koliko so znašali stroški, ki jih mora delodajalec
pokriti.106

STRATEGIJE PREŽIVETJA
Zato, da žrtev preživi v razmerah, v katerih se je na takšen ali drugačen način znašla in iz katerih
ne more oziroma si ne upa pobegniti, razvije tako imenovane strategije preživetja. S pomočjo
teh se poskuša zaščititi pred negativnimi dejavniki iz okolja, vzdržati izvajanje zlorabe ter
vztrajati v tem položaju.
-

Izogibanje

Pri izogibanju žrtev naredi vse, da bi se zlorabi izognila. Torej svoje vedenje čim bolj
prilagodi storilcu in je v nenehni pripravljenosti, da predvidi njegovo razpoloženje (ali je
pil, ali je razdražen …). Prilagajanje zahteva od žrtve veliko energije in iznajdljivosti, zato
se odtuji od svojih občutkov in njen strah vedno bolj narašča.107
-

Separacija

Pogosta oblika strategije preživetja je tudi separacija. Žrtev zaradi strahu in nenehne
napetosti razdvoji lastno samopodobo in podobo storilca, tako da ustvari dobrega in slabega
104
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storilca. Dobri je tisti, ki je občasno razumevajoč in prijazen, slabi pa tisti, ki jo pretepa in
izkorišča. Žrtev storilčevo slabo vedenje opravičuje z vplivom zunanjih dejavnikov. V
skladu z njegovim vedenjem separira tudi sebe; ko je storilec slab, se počuti nemočno,
majhno, prestrašeno, ko pa je dober, verjame, da bo z njegovo pomočjo spremenila svoje
življenje. Zaradi take ambivalence so žrtve neodločne in ne morejo izbrati - odhajajo in se
vračajo, podajajo kazanske ovadbe in jih umikajo. Vzorec pa se nenehno ponavlja.108
-

Identifikacija s storilcem ali Stockholmski sindrom

Žrtev se pri tej obliki preživetja prilagodi tako, da pogum črpa iz trenutkov, ko je storilec z
njo prijazen. Postavi se v njegovo kožo ter si prizadeva čutiti in razmišljati kakor on. Tudi
sebe doživlja skozi njegove oči. Zaradi zanikanja njegove slabe strani žrtev ne želi oditi.
Sčasoma postane edina identiteta, ki jo ima, tista, ki ji jo daje storilec. Zato tudi težko
odide.109
3.3.3 ZAŠČITA ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI
Po odkritju kaznivega dejanja trgovine z ljudmi so državne institucije dolžne zagotoviti uspešen
pregon storilcev, ki se konča s obsodbo, zaščititi žrtve tega kaznivega dejanja in jim nuditi vso
pomoč ter podporo pri okrevanju. Slovenijo k temu zavezujejo tudi številni mednarodni
dokumenti, med katerimi je najpomembnejša Direktiva 2011/36/EU.
Ko policija žrtev identificira kot žrtev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, jo napoti na
nevladne organizacije, ki zagotavljajo pomoč. Žrtvi sta zagotovljeni policijska zaščita in
namestitev v kriznem centru, ki ga vodijo nevladne organizacije. V Sloveniji sta nevladni
organizaciji, ki imata za ta namen z ministrstvom za notranje zadeve sklenjeno pogodbo,
Društvo Ključ in Slovenska Karitas.
Zakon o tujcih v 50. členu določa, da mora biti žrtvi trgovine z ljudmi, ki prebiva v RS
nezakonito, dovoljeno bivanje 90 dni, da se lahko odloči, ali bo sodelovala kot priča v
kazenskem postopku. V času dovoljenega zadrževanja pa jo morajo policija ali nevladne
organizacije seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev rednega dovoljenja za prebivanje.110
Če se žrtev odloči sodelovati kot priča v kazenskem postopku, ji je dano dovoljenje za začasno
prebivanje za čas kazenskega postopka, vendar ne več kot za eno leto. Če kazenski postopek
traja več časa, lahko zaprosi za podaljšanje dovoljenja. V tem času je žrtvi zagotovljena pomoč,
namenjena telesnemu, psihološkemu in socialnemu okrevanju. Storitve vsebujejo ustrezno
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namestitev, oskrbo s hrano, psihološko pomoč, primarno zdravstveno oskrbo, zagotavljanje
varnosti, 24-urno razpoložljivost strokovnjakov, ki so usposobljeni za delo z žrtvami v kriznih
razmerah, svetovanje in informiranje o pravicah žrtev v jeziku, ki ga razumejo, pomoč pri
vračanju v matično državo, itd. Te storitve financira ministrstvo za notranje zadeve, vendar le
za tiste, ki so pripravljanje sodelovati v kazenskem postopku, kar ni skladno z Direktivo
2011/36/EU.111 Dostop do dolgoročne pomoči, ki jo financira država, je torej zagotovljena le
za žrtve, ki so pripravljene sodelovati v kazenskem postopku. Za ostale žrtve pa je pomoč
financirana iz donacij. Društvu Ključ financira to pomoč Mestna občina Ljubljana.
Žrtev, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima
pravico do nujnega zdravstvenega varstva ter do izplačila denarne pomoči. V času veljavnosti
dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev lahko tudi zaposli.112
3.3.4 REINTEGRACIJA ŽRTEV
Žrtve so zaradi psihofizičnih posledic, ki jim jih pustijo izkušnje suženjstva, v veliki nevarnosti,
da brez pomoči po ponovni integraciji v družbo hitro postanejo spet žrtve trgovcev z ljudmi.
Zato je potrebna konstruktivna celostna pomoč, ki predstavlja predvsem vzpostavitev
socialnega konteksta, kamor se žrtev lahko vključi. Ta ji namreč omogoča izobraževanje,
širjenje socialne mreže, pridobitev poklica in pridobitev zaposlitve. Program reintegracije tako
pomeni prvi korak k samostojnemu življenju žrtve brez nasilja.113
Žrtev se v reintegracijski program vključi že v času programa Oskrbe, 114 saj se programa
dopolnjujeta in prepletata. Kdaj se prične žrtev vključevati v program reintegracije, je odvisno
od vsake uporabnice posebej. Potrebno ji je pustiti dovolj časa, da si opomore in prične
razmišljati o svoji prihodnosti. Če se uporabnica želi vključiti v program, je potrebno natančno
izvedeti, zakaj si želi vključitve, kakšne so okoliščine, v katerih se nahaja, kakšni so njeni
obstoječi finančni viri, kakšna so možna tveganja, ki bi lahko ogrozila uspešno izvedbo
programa, stopnjo okrevanja in na koncu še, ali je primerna za vključitev. Na podlagi poročila
svetovalke, ki opravi razgovor z žrtvijo, strokovna skupina odloči, ali bo le-ta vključena v
program Reintegracije.115
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Če strokovna skupina odloči, da je žrtev primerna za vključitev v program, svetovalka z njo
pripravi individualni načrt, ki vsebuje: pričakovanja uporabnice, možnosti Društva Ključ, njene
pravice in dolžnosti, njene predstave o doseganju želja, način izvedbe, ki bi pripeljal do
izpolnitve želja, opredelitev kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih ciljev, konkretne
korake, ki so potrebni za izpolnitev ciljev ter pravico do pritožbe. Po sklenitvi soglasja o vsebini
individualnega načrta se pripravi osnutek Pogodbe o vključitvi v reintegracijski program. Ko je
ta dokument usklajen, ga podpišeta obe strani.116
Cilji reintegracijskega procesa:
1. Učenje slovenskega jezika: Za uporabnika/co (v nadaljevanju: uporabnica), ki ne govori
slovenskega jezika, je to ključen cilj, ki ga mora doseči za uspešno vključitev v družbo.
V nasprotnem primeru ne bo imela možnosti zaposlitve in šolanja; lažje si bo tudi
gradila socialno mrežo.
2. Šolanje: Pred začetkom izobraževanja mora uporabnica pridobiti potrebna potrdila o že
pridobljeni izobrazbi v izvorni državi. Ko se s svetovalko dogovorita, kakšno izobrazbo
bi želela pridobiti, svetovalka vzpostavi stik z izbrano šolo. Sledi razgovor med
ravnateljem šole, uporabnico ter svetovalko, v katerem ravnatelj opozori na težave, do
katerih bi lahko prišlo med šolanjem. Te so: pomanjkanje koncentracije, izražanje jeze,
besa, občutek nezaupanja vase in v svet, nizko samospoštovanje zaradi izkušenj
ponižanja ipd. Zelo pomembno je spremljanje napredka in sprotno odpravljanje težav,
do katerih pride med izvajanjem izobraževanja.
3. Zaposlovanje: Po končanem izobraževanju sledi iskanje zaposlitve. Uporabnico je
potrebno naučiti, kako naj išče delo, kako naj napiše prijavo in jo pripraviti na
zaposlitveni razgovor. Pri tem Društvo Ključ sodeluje tudi z Zavodom RS za
zaposlovanje, ki organizira delavnice za brezposelne. Pri iskanju zaposlitve Društvo
pomaga z bazo delodajalcev, ki so pripravljeni pomagati žrtvi v procesu reintegracije.
Tudi ko uporabnica dobi zaposlitev, se svetovalni razgovori z njo nadaljujejo, saj preko
njih svetovalka spremlja napredek in zaznava morebitne težave, ki se pojavljajo na
delovnem mestu. Če pride do spora na delovnem mestu, svetovalka primerno posreduje
ter daje tako uporabnici zgled, kako reševati težave na miren način.
4. Graditev socialne mreže: Socialni krog uporabnice je zaradi izkušnje trgovine z ljudmi,
ki jo je preživela, največkrat zelo ozek. Njena samopodoba je zelo nizka, sooča se z
nezaupanjem do ljudi in primanjkuje ji komunikacijskih sposobnosti. Pomembno je, da
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prične graditi socialno mrežo že v času okrevanja, zato da se nauči veščin
komuniciranja, znova zaupati ljudem, ločiti profesionalne in prijateljske odnose …
Uporabnico je treba zato spodbujati k vključevanju v različne aktivnosti, saj je to
najboljši način za spoznavanje ljudi in izoblikovanje socialne mreže.117

Sam proces reintegracije žrtvam ne zagotavlja boljšega življenja. Konec koncev je vse odvisno
od volje žrtev, njihove zagnanosti in odločnosti, da bodo dosegle zastavljene cilje. Nevladne
organizacije, kot je organizacija Društvo Ključ, poskušajo žrtve glede na dana sredstva, ki jih
imajo, usmeriti na pot samostojnega življenja. Vendar so te v reintegracijskem procesu le
pomočniki, osrednja oseba, ki lahko edina pripomore k uspešni ponovni vključitvi v družbo, je
žrtev sama.

3.4 TRGOVCI Z LJUDMI
Trgovci z ljudmi so ljudje, ki trgujejo z drugimi osebami. Najpogosteje so ti organizirani v
kriminalne združbe, kjer ima vsaka oseba svojo vlogo. Združbe obvladujejo vse stopnje posla:
novačenje, prevoz, urejanje poslovnih aranžmajev ter nadzor nad delovanjem mreže. Trgovci
navezujejo stike tudi z osebami, ki lahko omogočijo učinkovitost posla; tako na primer z
lastniki različnih agencij, zapeljevalci, ugrabitelji, ponudniki zatočišč ipd. Velik problem
predstavljajo tudi podkupljivi uradniki, policisti, vojaki in drugi državni organi, ki delo
trgovcev z ljudmi močno olajšujejo in s tem dodatno pripomorejo k širitvi trgovine z ljudmi.118
Države izvora so tiste, kjer je korupcija najbolj povezana s trgovino z ljudmi. To ne pomeni le
korupcija na meji ali pri izdaji vizumov, temveč tudi v kazenskih postopkih in pri
vzpostavljanju pomoči žrtvam. Na tak način se vzpostavlja dvojna viktimizacija žrtev.119
Za trgovce in mreže trgovcev je značilno, da pogosto sestavljajo etično in nacionalno homogene
skupne. Storilca lahko prepoznamo, če ugotovimo, da si oseba deli hotelsko sobo s potencialno
žrtvijo, če izvemo, da ima oseba neupravičene prejemke, vplačila prek finančnih transakcij
poslovnih družb in če pri osebi najdemo dokumente in lastnino drugih oseb, ki jih ima v posesti
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brez pravega razloga. V posameznih primerih je lahko storilec tudi bivša žrtev trgovine z
ljudmi, kar je posebno pogosto pri prisilni prostituciji.120
Primerov, ko trgovci z ljudmi delujejo sami, je zelo malo. S tem smo se v Sloveniji srečali v
primeru prisilne poroke v romski skupnosti, ko je oče prodal svojo hčer neki družni, da je
poplačal svoj dolg.121 Večinoma torej trgovina z ljudmi poteka v sklopu hudodelskih združb,
zato jo tudi obravnavamo kot obliko organiziranega kriminala in jo zaradi tega razloga lahko
povezujemo tudi z drugimi oblikami organiziranega kriminala - pranjem denarja, korupcijo,
trgovino z mamili in ponarejanjem dokumentov. Razpon organiziranosti kriminalne združbe je
lahko različen od mednarodnih mrež do posameznikov; med temi pa se povezave hitro
vzpostavljajo in rušijo.122
Poudariti je potrebno, da je bila v preteklosti večina trgovcev z ljudmi moškega spola, sedaj pa
se je trend spremenil, saj med njimi srečamo tudi veliko žensk. Te delujejo predvsem v procesu
pridobivanja žrtev, saj jim dekleta bolj zaupajo.123
Po podatkih mednarodne delovne organizacije (ILO) predstavlja trgovina z ljudmi letno 150
milijard dobička. Zaradi ogromnih zaslužkov, nizke verjetnosti, da bodo kaznovani, nizkih
začetnih stroškov in velikega povpraševanja se število trgovcev letno le povečuje.124

3.5 PREISKOVANJE TRGOVINE Z LJUDMI
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, kot je opredeljeno v 113. členu KZ-1, je kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti. Ko policija dobi kazensko ovadbo ali sama zazna storitev tega
kaznivega dejanja, mora torej o tem takoj obvestiti specializirano državno tožilstvo. Če so
podani razlogi za sum, mora policija storiti vse potrebno, da se izsledi storilec in da se odkrijejo
in zavarujejo dokazi. Policija mora pričeti z zbiranjem obvestil, razpisati iskanje osebe, v
navzočnosti odgovorne osebe opraviti pregled določenih objektov in prostorov podjetij, drugih
pravnih oseb ter pregledati njihovo dokumentacijo. O dejstvih in okoliščinah, ki se pridobijo,
napravi uradni zaznamek ali zapisnik. Na podlagi zbranih obvestil sestavi kazensko ovadbo, v
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kateri navede dokaze, ki jih je uspela zbrati. V kazensko ovadbo ne vpiše vsebine izjav, ki so
jih posamezne osebe dale pri zbiranju obvestil, priloži pa predmete, skice, fotografije,
priskrbljena poročila, zapise o tem, kaj je ukrenila in storila, uradne zaznamke, izjave in drugo
gradivo, ki utegne biti koristno za uspešno izvedbo postopka. Ovadbo policija pošlje
tožilstvu.125
Policija pri preiskovanju tega kaznivega dejanja največkrat uporabi tudi prikrite preiskovalne
ukrepe, vendar morajo biti za odreditev le-tega ukrepa izpolnjeni naslednji pogoji:126
- utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba izvršila, izvršuje ali pripravlja oziroma
organizira izvršitev katerega izmed kaznivih dejanj, navedenih v 4. odstavku 149.a čl.
ZKP127 in je pri tem mogoče
- utemeljeno sklepati, da policisti z drugimi ukrepi tega dejanja ne morejo odkriti, preprečiti
ali dokazati oziroma bi bilo to povezano z nesorazmernimi težavami
Prikriti preiskovalni ukrep tajno opazovanje odredi državni tožilec na pisni predlog policije.
Prikrite preiskovalne ukrepe, kot so: nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in
snemanjem ter kontrola in zavarovanje dokazov o vseh oblikah komuniciranja, ki se prenašajo
v elektronskem komunikacijskem omrežju, kontrola pisem in drugih pošiljk, kontrola
računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo
gospodarsko dejavnost, prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene osebe,
udeležene v pogovor, tajno delovanje, ukrep navideznega odkupa, navideznega sprejemanja
oziroma dajanja daril ali navideznega jemanja oziroma dajanja podkupnine pa odredi
preiskovalni sodnik na pisni predlog državnega tožilca.128
Tožilec je tisti, ki mora sprejeti odločitev o pregonu kaznivega dejanja. Sprejme jo na podlagi
pridobljenih dokazov in informacij zbranih v predkazenskem postopku, ki jih zbira policija. Ta
zaradi pravila o delitvi procesnih funkcij v sistemu oficialnega pregona nima pravice odločanja
125
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o pregonu. Čeprav je policija glavni akter predkazenskega postopka, jo ima tožilec pravico
usmerjati. Ni pa to njegova dolžnost. Organ pregona mora tako policijo, ko je to potrebno
usmerjati, ko pa to ni potrebno oziroma celo taktično škodljivo, se mora umakniti. Usmerjanje
ne pomeni izključitve avtonomnega delovanja policije, ki je zaradi pestrega in nepredvidljivega
dogajanja v predkazenskem postopku nujno potrebno. Načeloma je razmerje med tožilstvom in
policijo jasno, vendar v praksi prihaja do situacij, ko se policija ne pusti usmerjati in informacij,
ki jih prejeme o kaznivih dejanjih, ne sporoči takoj tožilstvu oziroma sporoči le tiste, ki jih sama
želi. Tako pravzaprav organ, ki bi moral biti usmerjan, sam odloča, kdaj bo usmerjan. Med
policijo in državnih tožilstvom bi bilo zato potrebno vzpostaviti učinkovito sodelovanje s pravo
mero skepse.129
Specifičnost kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je, da je težko dokazljivo. Problemi, s katerimi
se soočajo tožilci, so predvsem v tem, da veliko žrtev noče pričati. Dokazi so večinoma
pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, pri izvajanju katerih lahko hitro pride do napak
oziroma prekoračitve pooblastil. Če pride do tega, ti dokazi niso več uporabni in lahko se zgodi,
da je zaradi tega celoten postopek neuspešen. Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi spada v
pristojnost okrožnih sodišč, zoper sklepe katerih je možna pritožba na pritožbena sodišča in na
zadnji instanci na Vrhovno sodišče.

3.6 PREPREČEVANJE TRGOVINE Z LJUDMI
Zaradi problematike preiskovanja in pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je med
bistvenimi ukrepi boja proti temu kaznivemu dejanju njeno preprečevanje. Pomembno vlogo
pri tem igrajo nevladne organizacije, ki poleg nudenja pomoči žrtvam ozaveščajo ljudi o pasteh
in grozotah trgovine z ljudmi. Pri preprečevanju trgovine z ljudmi je ključno sodelovanje
vladnih in nevladnih organizacij tako na operativni ravni kot tudi pri samem načrtovanju
aktivnosti.
a) Spodbujanje raziskav
Da bi pojav trgovine z ljudmi razumeli in se proti njemu uspešno borili, so potrebne o njem
državne raziskave, saj so te bistvene za oblikovanje nacionalnega akcijskega načrta.130 Le z
raziskavami je namreč mogoče pridobiti informacije, na podlagi katerih lahko vladne in
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nevladne organizacije oblikujejo učinkovite strategije za preprečevanje in zatiranje tega
trgovine z ljudmi. V Slovenji je raziskav s tega področja zelo malo. Leta 2014 sta doc. dr.
Aleš Bučar Ručman in doc. dr. Danijela Frangež objavila poročilo raziskave z naslovom
Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile, trgovine z otroki, prisilnega
beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj, v kateri sta raziskala navedene oblike trgovine z
ljudmi v Slovenji. Na podlagi ugotovitev sta podala priporočila za načrtovanje preventivnih
aktivnosti.131
b) Ozaveščanje javnosti
Preventivno dejavnost na tem področju opravljajo predvsem nevladne organizacije. Te na
različne načine ozaveščajo najbolj ranljive skupine oseb in tudi širšo javnost. Ukrepi
ozaveščanja potekajo v okviru izobraževanj na šolah, univerzah, konferencah, okroglih
mizah ter tudi preko medijev v obliki oglasov in publikacij. V Slovenji sta pri tem najbolj
dejavni dve nevladni organizaciji: Društvo Ključ in Slovenska Karitas.
Slovenska Karitas je leta 2010 izdala gradiva z informacijami za ozaveščanje mladih in
strokovnjakov, ki delajo z njimi, o nevarnosti trgovine z ljudmi ter o prepovedi otroške
prostitucije.132 Brošure so bile razdeljene osnovnim in srednjim šolam, centrom za socialno
delo in mladinskim domovom.
Društvo Ključ je izvedlo projekt Vijolica, ki je bil namenjen izobraževanju osnovnošolskih
otrok, ter projekt Mladi proti trgovini z ljudmi, ki je bil zasnovan kot okrogla miza in je bil
namenjen srednješolcem. V letu 2013 so izvedli tudi projekt Telesnica, ki je namenjena
ozaveščanju javnosti o tej problematiki. V okviru tega projekta so izvedli delavnice po
srednjih šolah ter ustvarili spletno stran, ki je zasnovana kot »spletna trgovina za nakup
ljudi«. Leto kasneje so s sodelovanjem drugih društev uspešno izvedli projekt Plešem, ki je
bil namenjen ozaveščanju srednješolcev Mestne občine Ljubljana o oblikah nasilja,
prepoznavanju lastnega nasilja ter predstavitvi možnosti izbire nenasilja.133
Pomembno vlogo pri ozaveščanju delavcev migrantov ima Slovenska filantropija, ki je v
okviru programa Migracije134 z vladnim financiranjem izvedla projekt ozaveščanja o

131

Aleš Bučar Ručman, Danijela Frangež, Analiza trgovine z ljudmi z namenom izkoriščanja delovne sile,
trgovine z otroki, prisilnega beračenja in izvrševanja kaznivih dejanj, dostopno na URL:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/THB/ZAKLJUCNO_POROCILO_-_TZL.pdf , dostopano /19.9.2016/.
132
GRETA Poročilo o izvajanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji,
Strasbourg november 2013.
133
Društvo Ključ, delo in projekti, dostopno na URL:http://www.drustvo-kljuc.si/nase-deloprojekti/preventivniprojekti/, dostopano /15.4.2016/.
134
Migracije, dostopno na URL:http://www.filantropija.org/migracije-2/, dostopano /15.4.2016/.

40

pravicah migrantov, da bi se znali zaščititi pred izkoriščanjem, prisilnim delom in trgovino
z ljudmi. Pripravili in razdelili so letake z naslovom STOP izkoriščanju delavcev migrantov,
ki je bil izdan v angleškem, albanskem, bolgarskem, romunskem, bosanskem, francoskem,
makedonskem ter ruskem jeziku.135
18. oktober je Evropska komisija razglasila za evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, da
bi krepila zavedanje o tem pojavu. Zato Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini
z ljudmi na ta dan že od leta 2006 organizira posvet,136 na katerem predstavniki nevladnih
organizacij ter državnih organov, ki se ukvarjajo s tem pojavom, opozarjajo na aktualno
dogajanje in problematiko na tem področju. Splošni javnosti so sprotne informacije o
trgovini
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oblike trgovine z ljudmi, ključni nacionalni in mednarodni dokumenti ter medresorska
delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Vsebuje pa tudi povezave do organizacij, ki
žrtvam nudijo pomoč.137
c) Ozaveščanje stroke
Za preprečevanje trgovine z ljudmi je ključno, da se strokovni kader, katerega delo posega
na področje boja proti trgovini z ljudmi, o tem izobražuje in izpolnjuje svoje znanje. Zato
so organizirana strokovna izobraževanja, v katera so vključeni policisti, državni tožilci,
sodstvo, pedagogi, socialni delavci, uslužbenci upravnih enot in konzularnih predstavništev
v tujini.138
Policija zagotavlja stalno izobraževanje za policiste in kriminaliste na lokalni ravni, ki se
pri delu prvi srečujejo s pojavnimi oblikami kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Osrednja
pozornost je namenjena prepoznavanju znakov, da je oseba žrtev trgovine z ljudmi, in
prepoznavanju storilcev kaznivih dejanj, zaznavanju kaznivega dejanja ter prepoznavi
pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Za kazenske sodnike je ministrstvo za pravosodje
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organiziralo strokovni seminar na temo trgovine z ljudmi. Predstavnice Društva Ključ pa
izvajajo izobraževanja za šolsko osebje osnovnih in srednjih šol ter za socialne delavce.139
d) Zmanjšanje povpraševanja
Akcijski načrt 2015-2016, ki ga je izdelala Medresorska delovna skupina za boj proti
trgovini z ljudmi, predvideva tudi spodbujanje aktivnosti ozaveščanja uporabnikov spolnih
storitev, zaposlenih v panogah, ki so posredno povezane s spolnim izkoriščanjem (turizem,
gostinstvo), delodajalcev, katerih zaposleni lahko postanejo žrtve trgovine z ljudmi, ter
potrošnikov o izdelkih, ki so produkt prisilnega dela. Trgovino z ljudmi je namreč potrebno
preprečevati tudi z zmanjšanjem povpraševanja po storitvah, ki jih pod prisilo izvajajo
žrtve.140
Povpraševanje je en izmed ključnih dejavnikov obstoja in naraščanja tega problema, zato je
Švedska kot prva država v Evropi kriminalizirala uporabo storitev prostovoljnih spolnih
delavcev. Desetletje kasneje sta ji sledili tudi Norveška in Islandija, letos pa še Francija.
Argumenta zagovornikov te zakonodaje sta dva: prvi je v tem, da je prostitucija odvisna od
povpraševanja, drugi pa, da je prostitucija nasilje in je zato kot taka škodljiva. V drugih
evropskih državah taka argumentacija kriminalizacije uporabnikov spolnih storitev ni
vzdržala predvsem zato, ker prostitucija kot akt soglasnega spolnega odnosa med dvema
odraslima osebama ni nasilje, zloraba prostitucije - torej zlorabljajoči spolni odnos,
poškodovanje prostitutke pa je že kriminaliziran v Kazenskem zakoniku. S kriminalizacijo
uporabnikov država tudi posredno viktimizira prostitutke, saj jih potisne v še bolj ranljivi
položaj. Zaradi tega ukrepa lahko izgubijo stranke in so zaradi zmanjšanja dohodka
prisiljene sprejeti tudi tiste stranke, ki jih običajno ne bi in nuditi take spolne usluge, v katere
drugače ne bi privolile.141 Poleg teh protiargumentov, obstajajo še številni drugi, zaradi
katerih se ta kriminalizacija ne zdi primerna. Peršakova tako navaja, da tovrstna
kriminalizacija vodi v premik dejavnosti v manj nadzorovana območja in posledično
manjšo zaščito potencialnih žrtev. Pomeni pa tudi zanikanje svobodne volje prostitutke.
Poudarja, da je spolnost naravna človekova potreba, katere zadovoljitev bodo ljudje vedno
iskali na takšen ali drugačen način. To posledično pomeni, da povpraševanja po njej ni
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mogoče izkoreniniti, četudi bi ga kriminalizirali ali zanj predpisali strogo kazen.142
Povpraševanje je od vedno bilo in torej tudi vedno bo, zato je potrebno sprejeti drugačne
ukrepe za preprečevanje zlorabe prostitucije in trgovine z ljudmi, kot so npr. povečanje
nadzora, ozaveščanje strank ipd.
e) Sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij
Ključen organ pri sprejemanju in načrtovanju ukrepov na področju preprečevanja trgovine
z ljudmi je Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi. Ta je bila
ustanovljena s sklepom Vlade leta 2003 in jo sestavljajo predstavniki resornih ministrstev,
nevladnih organizacij, Vrhovnega državnega tožilstva ter Državnega zbora. Medresorska
delovna skupina usklajuje delo na področju zakonodaje, preventive, odkrivanja,
preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, pomoči in zaščite žrtev in sodelovanja v okviru
regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi. V
akcijskih načrtih, ki jih sprejme vsake dve leti, pa konkretno opredeli naloge skupine pri
delovanju na teh področjih.143 Skupino vodi nacionalni koordinator za boj proti trgovini z
ljudmi. Ta je trenutno mag. Sandi Čurin. Koordinator nadzira tudi izvajanje akcijskih
načrtov, poroča Vladi in zastopa Slovenijo na področju preprečevanja in boja proti trgovini
z ljudmi v okviru mednarodnega delovanja in v institucijah EU.144
Organi in nevladne organizacije, ki pri svojem delu izvedo za okoliščine, na podlagi katerih
je mogoče sklepati, da se izvaja trgovina z ljudmi, morajo o tem takoj obvestiti policijo in
tožilstvo ali center za socialno delo. K temu so ne glede na določbe o varovanju poklicne
skrivnosti zavezni tudi strokovni delavci v zdravstvu in vzgojno-izobraževalnih zavodih.145
f) Sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami
Pri preprečevanju trgovine z ljudmi je izredno pomembno tudi sodelovanje med državami
ter med državami in mednarodnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s tem problemom.
Slovenija je tudi tranzitna država, zato veliko žrtev Slovenijo le prečka na poti do ciljnih
zahodno-evropskih držav. Sodelovanje Slovenije z mednarodnimi organizacijami, ki se
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ukvarjajo s preiskovanjem organiziranega kriminala, je zato z vidika preprečevanja trgovine
z ljudmi ključnega pomena. Slovenska policija pri preprečevanju in preiskovanju tega
kaznivega dejanja sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot so: Interpol, Europol in
Frontex.
Interpol oziroma Mednarodna organizacija kriminalistične policije ja največja mednarodna
policijska organizacija s 190 državami članicami. Interpol zagotavlja, da ima policija dostop
do storitev, ki omogočajo njihovo učinkovito delovanje, ter medsebojno pomoč med
kriminalističnimi policijami. V Sloveniji se mednarodno policijsko sodelovanje v okviru
Interpola izvaja v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične
policije. Naloga Sektorja je obravnavanje vseh operacijskih zadev, vezanih na policijske
preiskave v Sloveniji ter njihovo posredovanje državam članicam in obratno.146 Boj proti
mednarodni trgovini z ljudmi je ena izmed ključnih nalog Interpola. Za zagotavljanje
pomoči državam pri mednarodnem kazenskem pregonu, izmenjavo obveščevalnih
podatkov in usklajevanje podatkov je Interpol razvil različna tehnična orodja: HTS
sporočilo, ki zagotavlja standardizirano obliko za poročanje o primerih trgovine z ljudmi
med državami članicami, program MIND/FIND, ki omogoča mejni in migracijski policiji
izvajati preglede po Interpolovi bazi podatkov o ukradenih in izgubljenih potnih listinah ter
o tem dobiti takojšen odziv, ter Notice and diffusions program, ki omogoča globalno
sodelovanje med državami članicami pri sledenju kriminalcem in osumljencem, pri
določitvi lokacije pogrešanih ljudi ter zbiranju informacij.147
Europol ali Evropski policijski urad je bil ustanovljen leta 1992, leta 2010 pa je postal
agencija EU pristojna za organiziran kriminal, terorizem in druge hujše oblike kriminala, ki
prizadejejo več držav članic. Njegova naloga je izboljšati učinkovitost in sodelovanje med
državami članicami pri odkrivanju, preprečevanju in pregonu teh kaznivih dejanj. Ena
izmed hujših oblik kriminala, ki sodijo v pristojnost Europola, je tudi trgovina z ljudmi. Za
boj proti temu kaznivemu dejanju Europol omogoča hitro in neovirano izmenjavo
informacij med pooblaščenimi uradniki držav članic, državam članicam zagotavlja
operativno in analitično podporo, pripravlja strateška poročila, zagotavlja strokovno in
tehnično podporo pri preiskavah in operacijah v EU in išče najboljše preiskovalne prakse.148
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Frontex ali Agencija za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske
unije je bil ustanovljen leta 2004. Njegova naloga je okrepiti sodelovanje med državami
članicami pri nadzoru zunanje meje. Za doseganje tega cilja deluje Frontex na različnih
področjih: načrtuje, usklajuje in izvaja skupne operacije na mejah držav članic, razvija
skupne standardne za usposabljanje mejnih policistov po vsej Uniji, zbira in analizira
obveščevalne podatke o dogajanju na zunanjih mejah ter pomaga državam članicam pri
vračanju tujih državljanov, ki nezakonito prebivajo v tej državi.149 Zaradi nedavne begunske
problematike je sodelovanje Slovenije s Frontexom še bolj pomembno. Begunci so namreč
lahke tarče trgovcev z ljudmi, zato se s povečanjem te migracijske krize povečuje tudi
tveganje za širjenje trgovine z ljudmi. Usklajeno delovanje in sodelovanje mejnih policistov
je zelo pomemben dejavnik, ki pripomore k preprečevanju tega pojava.

3.7 TRGOVINA Z LJUDMI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Po poročilih Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi je policija v letu 2008
odkrila več različnih pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Največ je bilo primerov spolnega
izkoriščanja, odkriti pa so bili tudi primeri služabništva in beračenja. Zaznali so tudi nekaj
primerov, ko je šlo za sum trgovine z ljudmi v tranzitu. Državno tožilstvo je v tem letu
ugotovilo, da zaradi zapletenosti pojava trgovine z ljudmi dokončno prepoznavanje žrtev
zahteva daljši proces, zaradi česar odsotnosti stvarnih dokazov organi pregona in sodstva
konkretne osebe ne obravnavajo kot žrtve trgovine z ljudmi. Poudarilo je, da je za pravilnost
odločitve o obstoju kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pomembno, da v dvomu osebi, ki trdi,
da je izpostavljena izkoriščanju, verjame.150
V letih 2009 in 2010 je policija odkrila več primerov trgovine z ljudmi. Od tega je bilo največ
primerov spolnega izkoriščanja in izkoriščanja delovne sile, kar je bilo posledica gospodarske
krize, zaradi katere so bili ljudje pripravljeni sprejeti najrazličnejše ponudbe za delo. Policija je
ugotovila, da je pri kaznivem dejanju trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja prostitucije ključno
dokazati ekonomsko izkoriščanje žrtev.151
Državno tožilstvo je v poročilu za leto 2010 zapisalo, da so kot storilci v enakem deležu
zastopani tako moški kot ženske. V tem letu pa so med storilci prvič srečali tudi policista, ki je
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dejanje sicer izvršil kot sostorilec. Tožilstvo je tudi navedlo, da še vedno lahko govorimo o
trendu, da se določeno število predkazenskih in kazenskih postopkov, kjer ravnanja storilcev
vsebujejo elemente kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, ne razvije v smeri pregona tega
kaznivega dejanja, temveč v smeri kaznivega dejanja zlorabe prostitucije. Tožilstvo se je v tem
letu tudi prvič srečalo s trgovino z ljudmi za namene izkoriščanja delovne sile v gradbenem
sektorju, pri čemer se je izkazalo, da je prisilno delo težko dokazljivo v kazenskem postopku.
Zelo težko je namreč postaviti razmejitev med kršitvami delovnopravne zakonodaje in prisilnim
delom.152
V letu 2011 je bilo po poročilu policije obravnavanih največ primerov spolnega izkoriščanja,
katerega žrtve so bile tujke iz Dominikanske republike, zaposlene na podlagi delovnega
dovoljenja. Slovenija je bila zaznana kot tranzitna in ciljna država na področju izkoriščanja
prostitucije. Kot ciljna država predvsem za državljanke z Vzhoda in iz Južne Amerike, kot
tranzitna država pa za dekleta iz JV Evrope, ki nadaljujejo svojo pot na zahod v Italijo, Francijo,
Nemčijo.153
V obravnavanih primerih leta 2012 ni bilo zaznati večjih sprememb glede na vrsto trgovine z
ljudmi. Policija je ugotovila, da je bilo v Sloveniji približno 3.000 prostitutk. Prostitucija se je
izvajala predvsem v zaprtih prostorih; prevladovala pa je srednja (hotelska in barska
prostitucija) in višja raven prostitucije. V nočnih lokalih je bilo izvedenih tudi nekaj preiskav.
Policija je ob tem ugotovila, da se nadaljuje trend, ko se domnevne žrtve ne prepoznajo kot
žrtve trgovine z ljudmi ter da storilci nad njimi uporabljajo prefinjene metode prisile na način,
da jih potisnejo v finančno odvisnost. Policija je zaznala tudi kriminalne združbe, ki se
ukvarjajo s prisilnim beračenjem, za katere je značilna visoka stopnja mobilnosti.154
Leta 2013 je bil trend kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zelo podoben tistemu iz leta 2012.
Policija je poleg izkoriščanja prostitucije preiskovala tudi organizirane skupine beračev, ki so
prihajali večinoma iz Romunije in s Slovaške ter so bili večinoma pripadniki madžarske
manjšine. Za vse je značilno, da se pri beračenju osredotočajo na vzbujanje sočutja pri ljudeh
in z raznimi pripomočki prikazujejo svojo invalidnost. Tožilstvo v svojih poročilih iz tega leta
ugotavlja, da so storilci izpopolnili izvršitvene oblike, ki postajajo vse bolj prikrite ter mejijo
na dopustno ravnanje posrednikov in delodajalcev.155
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V letu 2014 je policija ponovno obravnavala največ primerov izkoriščanja prostitucije kot
oblike trgovine z ljudmi. V tem letu pa je obravnavala tudi primer prisilne poroke. To je policija
zaznala v romski skupnosti. Romska družina je namreč za plačilo poročila dekle v drugo
romsko družino.156

4. ANALIZA INTERVJUJEV
Poleg opisnega dela sem v magistrski nalogi želela prikazati tudi dejansko stanje trgovine z
ljudmi v Sloveniji oziroma težave, s katerimi se srečujejo institucije, ki se s trgovino z ljudmi
ukvarjajo profesionalno. Praksa namreč skoraj vedno prinese določene težave, ki jih zakoni in
drugi akti ne urejajo. Zato sem v maju in juniju izvedla intervjuje (v Prilogah 1, 2, 3) z
organizacijami, ki se profesionalno ukvarjajo s trgovino z ljudmi. Zanimalo me je predvsem,
s kakšnimi eventualnimi problemi se te soočajo v praksi in kakšne bi bile konstruktivne rešitve
zanje.
Intervjuje sem izvedla s predstavnico Društva Ključ, s predstavnikom specializiranega
državnega tožilstva in s predstavnikom kriminalistične policije sektorja za organiziran kriminal.
Vsi so prošnjo za intervju takoj odobrili in odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.157
Preko intervjujev s predstavniki vseh treh organizacij sem bolje spoznala njihovo delo, njihove
vidike in ne nenazadnje probleme, s katerimi se ti soočajo pri opravljanju svojega dela. Vse tri
organizacije imajo precej podoben pogled na to problematiko, kar se tudi odraža v dobrem
sodelovanju med njimi. Predstavniki vseh treh organizacij medsebojno sodelovanje namreč
ocenjujejo kot zelo dobro; to predstavlja tudi zgled dobre prakse sodelovanja drugim
organizacijam v tujini. Vsak izmed predstavnikov mi je v intervjuju zaupal težave, s katerimi
se soočajo na specifičnem področju, na katerem delujejo; predstavnica Društva Ključ pri
pomoči žrtvam, predstavnik Policije pri preiskovanju kaznivega dejanja in tožilec pri pregonu.
a) Pomoč žrtvam
Predstavnica Društva Ključ je dejala, da se večina žrtev noče vključevati v njihove programe
pomoči in okrevanja. Razlogov za to je več: od nezaupanja žrtev v državne institucije, boljših
razmer pri izkoriščevalcu v primerjavi z revščino v matični državi in prepričanje o zadolženosti
pri delodajalcu. Pri tem dodaja, da je finančni vidik za žrtve največkrat najpomembnejši, zato
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bi se verjetno bolj pogosto odločale za vključitev v programe pomoči, če bi imele zagotovljeno
neko finančno podporo. To sicer dobijo za čas kazenskega postopka, po končanem kazenskem
postopku pa za žrtve ni več finančno poskrbljeno, saj jim status »žrtve kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi« po Zakonu o tujcih poteče. Vidik reintegracije je zelo pomemben, vendar
žrtvam v tej fazi okrevanja ni zagotovljena nikakršna finančna pomoč s strani države. Zato bi
bilo potrebno urediti status žrtev tudi po končanem kazenskem postopku in jim zagotoviti
določeno finančno pomoč ter zdravstveno zavarovanje za lažjo vrnitev v družbo.
Predstavnica je tudi opozorila, da je kljub izobraževanju uradnikov, zaposlenih v institucijah,
ki se srečujejo z žrtvami trgovine z ljudmi, učinkovita rekcija na zaznane primere trgovine z
ljudmi še vedno velik problem. Zato menim, da bi bilo z izobraževanji potrebno nadaljevati in
institucijam natančno predstaviti položaje, v katerih se žrtve lahko znajdejo, če te ne odreagirajo
na zaznane primere. Velik dejavnik za »ne vpletanje« uradnikov, učiteljic idr. je prav gotovo
strah pred izkoriščevalci, zato bi jim morala biti zagotovljena tudi zaščita s strani policije.
V Sloveniji so žrtve trgovine z ljudmi predvsem tuje državljanke, zato me je zanimalo, če v
državah izvora pravzaprav potekajo akcije ozaveščanja mladih o tem pojavu. Po podatkih
predstavnice te akcije potekajo, vendar opozarja, da so le-te lahko učinkovite le v stabilnih,
gospodarsko močnih državah. V državah, kjer je vojna, revščina, slabe gospodarske razmere,
te dejavnosti niso efektivne. Zato so razmere v državi še vedno najpogostejši dejavnik nastanka
trgovine z ljudmi, ki bi ga lahko reševali z zaposlitvenimi klubi, tečaji itd.
Kot zadnji, vendar prav tako zelo velik problem, s katerim se sooča Društvo Ključ, kot vse
nevladne organizacije v Sloveniji, je predstavnica navedla neredno financiranje nevladnih
organizacij s strani države. Društvo se namreč financira s sredstvi, pridobljenimi na podlagi
razpisov. Z ustaljenim financiranjem bi društvo pridobilo dovolj sredstev, da bi žrtvam
zagotovilo vso pomoč, ki jo te potrebujejo, lažje bi tudi pomagalo žrtvam v fazi reintegracije,
katerih status, kot že rečeno, ni niti pravno urejen.
b) Preiskovanje kaznivega dejanja
Predstavnik kriminalistične policije je najprej izpostavil problem dokazovanja kazenskega
znaka izkoriščanja, saj ta ni nikjer točno definiran. To je v svojih sodbah pojasnilo tudi sodišče
in dodalo, da je to odprt pojem, ki ga je potrebno napolniti s sodno prakso. Predstavnik je
pojasnil, da se kazenski znak izkoriščanja dokazuje s prikazom finančnih tokov, kar pa je včasih
zelo zapleteno.
Na priče se policija me more zanesti, saj te lahko pred sodiščem prekličejo svojo izjavo, ki so
jo podale policiji. Temu sem bila tudi sama priča, ko sem se udeležila glavne obravnave v zvezi
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s kaznivim dejanjem trgovine z ljudmi. Na glavni obravnavi je bila zaslišana priča, ki je pred
sodiščem podala izjavo, da se je policiji zlagala glede obremenilnih navedb proti obtoženki. Ob
tem se mi je postavilo vprašanje, kaj od tega je resnica in kako bi sodišče moralo vrednotiti
tako pričanje. Predstavnik tudi ugotavlja, da so storilci vedno bolj izobraženi in da na različne
načine poskušajo vplivati na pričanje prič. Zato je izpovedba priče zelo nezanesljivo dokazno
sredstvo in policija poskuša najti čim več drugih posrednih dokazov, ki kažejo na izkoriščanje
osebe.
Predstavnik policije meni, da kljub izobraževanju vsi policisti, ki zaslišujejo priče, niso
primerni za to. Pristop nekaterih je preveč agresiven, kar negativno vpliva na žrtev, zato bi bilo
mogoče smiselno, da bi zaslišanje izvedel policist psiholog; torej oseba, ki bi imela potrebno
znanje iz psihologije ter policijske stroke.
Policija se sooča s težavami tudi pri dokazovanju prisilnega dela, ki prav tako ni definirano v
slovenski zakonodaji, sodne prakse pa je na tem področju zelo malo.
Predstavnik je tudi izpostavil nezaupanje javnosti v prikrite preiskovalne ukrepe, kar pa je po
njegovem mnenju precej zgrešeno. Prikriti preiskovalni ukrepi so pred njihovo odredbo namreč
podvrženi številnim testom in poleg tega odredi večino prikritih preiskovalnih ukrepov
preiskovalni sodnik, ki mora svojo odredbo utemeljiti, saj se s tem preprečuje možnost zlorab.
Nezaupanje v izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov torej pomeni nezaupanje v sodstvo in
posledično nezaupanje v državo. V to problematiko se v magistrski nalogi ne bom poglabljala,
je pa poseganje v pravico do zasebnosti s strani policije predmet številnih razprav.
V razgovoru sva se s predstavnikom policije dotaknila tudi tematike sodelovanja policije z
Europolom. Označil ga je kot zelo učinkovitega; več težav ima policija s sodelovanjem z
Interpolom, saj tam niso določeni roki za odzivnost držav.
Predstavnik ocenjuje, da se bo trgovina z ljudmi zaradi nedavne begunske krize še povečala.
Sedaj begunci dobivajo določeno pomoč s strani države, čez čas, ko te ne bo več in zaradi slabše
zaposljivosti, bodo postali lahke tarče izkoriščevalcev.
c) Pregon kaznivega dejanja
Državni tožilec je kot poglavitni problem, s katerim se srečuje v praksi, navedel neusklajenost
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi iz 113. čl. KZ-1 z definicijo v mednarodnih dokumentih in
so-obstojem kaznivega dejanja zlorabe prostitucije 175. čl. KZ-1.
Neusklajenost definicije kaznivega dejanja trgovine z ljudmi v KZ-1 z mednarodnimi
dokumenti je utemeljil s podrobno razčlenitvijo definicij na tri elemente: ravnanje, sredstvo, ki
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ga storilec uporabi ter namen storilca. Trgovina z ljudmi je torej glede na mednarodne pogodbe
skupek treh elementov: RAVNANJA, ki obsega novačenje, prevoz, premestitev, dajanje
zatočišča in sprejemanje oseb, SREDSTVA, KI GA STORILEC PRI TEM UPORABI: grožnja,
uporaba sile, druge oblike prisile, ugrabitev goljufija, prevara, zloraba položaja, zloraba
pooblastila, zloraba ranljivosti in dajanje ali prejemanje plačila ali koristi, ter NAMENA
STORILCA, ki je lahko izkoriščanje prostitucije, prisilno delo, prisilne storitve, suženjstvo,
prosjačenje, služabništvo, izkoriščanje kriminalne dejavnosti ali odstranitev organov.158
V Republiki Sloveniji pa je Temeljna oblika kaznivega dejanja (in s tem tudi definicija)
kaznivega dejanja Trgovine z ljudmi samo skupek RAVNANJA (kdor kupi, prevzame, nastani,
prepelje, proda, izroči, drugače razpolaga, novači in menjava) in NAMENA (Izkoriščanje
prostitucije, prisilno delo, suženjstvo, služabništvo, storitev kaznivih dejanj, trgovina z organi).
Kvalificirana oblika pa je mešanica definicije iz mednarodnih pogodb glede SREDSTVA, KI
GA STORILEC UPORABI (sila, grožnja, preslepitev, ugrabitev, zloraba podrejenega položaja,
dajanje ali prejemanje koristi, da se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo),
doda pa kvalifikatorno okoliščino mladoletnika in dva NAMENA (prisiljevanje k nosečnosti,
prisiljevanje v umetni oploditvi) trgovine z ljudmi.159
Po podrobnejšem pregledu vseh elementov lahko ugotovimo, da zatrjevana neusklajenost med
definicijami iz mednarodnih pogodb ter definicijo v KZ-1 res obstoji in da bi bile določene
uskladitve še potrebne.
Glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije 175 čl. KZ-1 je mnenja, da bi to moralo biti
vključeno v kaznivo dejanje trgovine z ljudmi 113 čl. KZ-1, kaznivo dejanje zvodništva pa bi
moralo ostati samostojno kaznivo dejanje, kot je to bilo urejeno v Kazenskem zakoniku Ur. l.
63/1994. Prvi kazenski zakonik samostojne RS je namreč inkriminiral zvodništvo (185. čl.),
posredovanje pri prostituciji (186. čl.) in spravljanje v suženjsko razmerje (387. čl.),
samostojnega kaznivega dejanja trgovine z ljudmi pa ta zakon ni poznal. Kaznivo dejanje
posredovanja pri prostituciji 186. čl. je bilo naslednik kaznivega dejanja trgovine z belim
blagom, ki je bilo inkriminirano v 251. čl. KZ SFRJ,160 podlaga za to kaznivo dejanje pa je bila
Konvencija o zatiranju trgovine z ljudmi z osebami in izkoriščanju prostitucije iz leta 1949.
Izvršitvena oblika kaznivega dejanja posredovanja pri prostituciji je bilo oglaševanje,
nagovarjanje ter obljubljanje koristi. Kaznivo dejanje pa je bilo dokončano, ko je storilcu uspelo
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s posredovanjem spraviti eno osebo v položaj prostituiranja. Kaznivo dejanje zvodništva je
pomenilo spravljanje osebe v stik z drugo osebo zaradi spolnega občevanja ali drugih spolnih
dejanj. Pri tem je bilo dovolj, da je storilec vplival na osebo, neposredno nagovarjanje k
spolnem dejanju ni bilo potrebno. Kaznivo dejanje zvodništva je inkriminiralo tudi omogočanje
spolnega občevanja, kar je pomenilo dajanje prostorov, odstopanje sob, dajanje denarja drugi
osebi za občevanje s prostitutko.
Leta 2004 je bil sprejet novi Slovenski kazenski zakonik, v katerega je bilo prvič vključeno
kaznivo dejanje trgovine z ljudmi (387 čl.), zaradi tega sta se kaznivi dejanji zvodništva in
posredovanja pri prostituciji združili v novo kaznivo dejanje zloraba prostitucije (185 čl.). To
v prvem odstavku - v skladu s Palermskim protokolom - opredeljuje temeljno obliko kaznivega
dejanja, v drugem pa določa, da je enaka zagrožena kazen za zvodnika in organizatorja. Po
mnenju specializiranega tožilca moramo v tem prepoznati zgrešenost oblikovanja kaznivega
dejanja zlorabe prostitucije na temeljih Protokola, ki je dejansko temelj za kaznivo dejanje
trgovine z ljudmi. Kaznivo dejanje posredovanja pri prostituciji je, bilo torej pravni naslednik
kaznivega dejanja trgovine z belim blagom in bi praviloma moralo biti vključeno v kaznivo
dejanje trgovine z ljudmi. Kot samostojno kaznivo dejanje pa bi moralo ostali kaznivo dejanje
zvodništva in omogočanja prostitucije, kar se mi po preučitvi gradiva, ki mi ga je posredoval
državni tožilec, zdi primerna rešitev, vredna razprave. Sogovornik je poudaril, da se za to
ureditev sam zelo zavzema tudi pri zakonodajalcu. Poleg tega se zavzema tudi za celotno
regulacijo prostitucije; tako, kot je ta urejena v drugi evropskih državah (npr. v Nemčiji).
Osrednji problem pregona trgovine z ljudmi je po njegovem mnenju tudi to, da sodišča kot
ključen dokaz štejejo zaslišanje žrtev na glavni obravnavi, kar je zelo zgrešeno tudi po mnenju
mednarodnih pravnih strokovnjakov.
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5. ZAKLJUČEK
V magistrski nalogi sem predstavila pravno in kriminološko ureditev trgovine z ljudmi v
Sloveniji ter poskušala ugotoviti, kako se s tem problemom soočajo v praksi institucije, ki se
ukvarjajo s preiskovanjem in pregonom trgovine z ljudmi ter s pomočjo žrtvam. Trgovina z
ljudmi, ki je sicer dobro skrita pred očmi javnosti, je prisotna tudi v Sloveniji. Iz leta v leto je
bolj prepoznavna in strožje obravnavana, za kar so zaslužni predvsem: nevladne organizacije,
ki neprestano opozarjajo na to problematiko, ter policija in tožilstvo, ki skrbita za to, da se
odkrijejo in obsodijo storilci tega kaznivega dejanja.
Po preučitvi slovenske zakonodaje, ki ureja trgovino z ljudmi, ter po izvedenih intervjujih s
predstavniki specializiranega tožilstva, policije ter Društva Ključ, sem ugotovila, da je
slovenska ureditev v določenih aspektih dobro in učinkovito zasnovana, vendar bi bile na
nekaterih področjih potrebne spremembe oziroma dopolnitve.
Menim, da bi bilo na področju pomoči žrtvam potrebno slovensko zakonodajo uskladiti z
Direktivo 2011/36/EU, ki nalaga zagotovitev finančne, zdravstvene, psihološke in druge
pomoči vsem žrtvam trgovine z ljudmi, ne le tistim, ki so pripravljene sodelovati v kazenskem
postopku, kot je to urejeno v slovenskem Zakonu o tujcih. Pravno bi moral biti urejen tudi
status žrtev po končanem kazenskem postopku. Žrtve, ki niso državljanke RS, bi morale pod
določenimi pogoji obdržati status žrtve trgovine z ljudmi tudi po kazenskem postopku, na
podlagi katerega bi jim bila zagotovljena določena finančna pomoč ter zdravstveno
zavarovanje. To bi gotovo pripomoglo k lažji vključitvi žrtev v slovensko okolje. Društvo Ključ
je oblikovalo zelo dober program reintegracije, vendar ga brez urejenega statusa žrtev težko
izvaja. Sooča se s pomanjkanjem finančnih sredstev ter z urejanjem začasnega prebivališča
žrtvam, kar glede na sedanji zakon o tujcih ni enostavno. Žrtvam bi moralo biti zato ob
izpolnjevanju jasno opredeljenih pogojev in kriterijev zagotovljeno olajšano pridobivanje
začasnega dovoljenja za bivanje. Na tak način bi država celovito poskrbela za žrtve, ki bi želele
ostati v Republiki Sloveniji. Sedanja ureditev pomoči žrtve potiska v ponovno viktimizacijo.
Te so namreč po koncu kazenskega postopka, če ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
začasnega prebivališča, prisiljene oditi domov, v razmere, zaradi katerih so prvotno postale
žrtve.
Gotovo bi k uspešnem boju proti trgovini z ljudmi pripomoglo tudi več raziskav o trgovini z
ljudmi v Sloveniji ter raziskave o tem, kaj se zgodi z žrtvami po tem, ko zapustijo Slovenijo.
Lažje bi se borili, če bi dobro poznali trende glede žrtev, trgovcev in vrst trgovine z ljudmi.
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Problem pridobivanja posrednih dokazov, s katerim se sooča policija, je rešljiv s pomočjo
prikritih preiskovalnih ukrepov. Menim, da so ti v ZKP dobro urejeni in podvrženi dovolj
nadzornim mehanizmom. Po podatkih, ki sem jih pridobila od predstavnika kriminalistične
policije, lahko trdim, da je slovenska policija dovolj izobražena o problematiki trgovine z
ljudmi. Mogoče bi moralo biti več poudarka na izobraževanju o delu z žrtvami tega kaznivega
dejanja. Pristop do žrtev je ključen za pridobitev pomembnih informacij ter za vzpostavitev
zaupanja žrtve do državnih organov. To je pomembno zaradi dokaznega vrednotenja izpovedbe
prič s strani sodišča. Problem opiranja sodb na izpovedbe prič je izpostavil tudi državni tožilec
in izrecno poudaril, da se v Slovenji to še vedno dogaja, kljub neodobravanju tega s strani
mednarodnih strokovnjakov.
Kot sem že izpostavila v poglavju Analiza intervjujev, bi bilo potrebno uskladiti tudi slovensko
kazensko zakonodajo z zavezujočimi mednarodnimi dokumenti. Skozi zgodovinski pregled
kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ter kaznivega dejanja zlorabe prostitucije, ki mi ga je
posredoval specializiran državni tožilec, sem ugotovila, da bi bila sprememba kazenskega
zakonika po njegovih predlogih utemeljena. Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi 113. čl. KZ-1 je
namreč pravni naslednik kaznivega dejanja trgovine z belim blagom inkriminirane v 251. čl.
KZ SFRJ. Zaradi tega bi moralo biti kaznivo dejanje zlorabe prostitucije vključeno v kaznivo
dejanje trgovine z ljudmi, kaznivo dejanje zvodništva pa bi moralo ostati samostojno kaznivo
dejanje.
Ker je v Sloveniji in po svetu največ trgovine z ljudmi za namen prisilne prostitucije, bi bila
potrebna tudi pravna regulacija prostitucije. Ta od leta 2003 ni več prepovedana, ni pa tudi
dovoljena. Prostitucije ni mogoče registrirati kot dejavnost in prostitutke tako ne morajo uživati
pravic, ki bi jih pridobile s tem. Vprašanje sicer je, koliko prostitutk bi zaradi družbenega
obsojanja dejansko tako dejavnost registriralo. Kljub temu menim, da je regulacija prostitucije
potrebna, saj bi s tem država pridobila nadzor tudi nad njenim izkoriščanjem. Prostitutke bi s
tem pridobile določene pravice, kot so zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ipd., in
obveznosti, kot npr. obveznost do zdravniškega testiranja. Vse neregistrirane pa bi država
obravnavala, kot osebe ki opravljajo delo na črno. Tako bi tudi lažje odkrila izkoriščanje
prostitutk.
Dejansko stanje trgovine z ljudmi in njena ureditev je v Slovenji v primerjavi z drugimi
državami sveta gotovo zavidljivo dobra. Menim pa, da bi zgoraj opisane spremembe ureditev
izpolnile in pripomogle k učinkovitejšemu boju in odpravljanju tega problema. Po mnenju vseh
intervjuvancev lahko namreč v naslednjih letih zaradi begunskega vala utemeljeno pričakujemo
porast trgovine z ljudmi. Begunci so zaradi nerazumevanja jezika, diskriminacije in
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pomanjkanja finančnih sredstev ranljiva skupina ljudi, izpostavljenih trgovini z ljudmi. Zato
menim, da je potrebno probleme, s katerimi se v Sloveniji soočamo pri reševanju problematike
trgovine z ljudmi, reševati danes, ko ta ni še tako razširjena. Aktualne svetovne razmere namreč
zanesljivo ne kažejo na njeno izboljšanje.
Ključen problem trgovine z ljudmi pa še vedno leži v povpraševanju in neenakomerni
distribuciji moči in sredstev v svetu, zato je brez izboljšanja gospodarskih in socialnih razmer
v državah izvora z gotovostjo ne moremo preprečiti.
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