
BOJ PROTI  TRGOVINI Z LJUDMI

Sistemska ureditev področja trgovine z ljudmi

Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Predstavi sebe in svojo organizacijo ter področje, ki je predmet delavnice.



Trgovina z ljudmi

Ena od treh najbolj 
donosnih kriminalnih 

aktivnosti
-Trgovina z ljudmi – svetovni fenomen

-Moderno suženjstvo – trgovina z ljudmi

-Poslovni model – povpraševanje, ponudba

-Ranljivost žrtev („push“, „pull“)

-Begunci, migranti

- Oblike izkoriščanja

-Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi  

(sekundarna viktimizacija)

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Pred ogledom videa učence/dijake vprašati ali so kdaj slišali za trgovino z ljudmi in kaj vedo o tem; na kaj pomislijo ko slišijo „trgovina z ljudmi“.…sledi ogled videa…Pozvati učence, da so pozorni na okolje, v katerem se zgodba dogaja; kaj se dogaja, komu in kako. 



Trgovina z ljudmi

Spolno izkoriščanje

Suženjstvo
Delovno izkoriščanje

Prisilno beračenje

Prisilno izvajanje kaznivih dejanj

Trgovina s človeškimi organi, tkivi in krvjo

Prisilne poroke

Pojavne oblike trgovine z ljudmi
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Vse žrtve so bile spolno izkoriščene
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Pregled podatkov o trgovini z ljudmi v EU  v letih 2017-2018:
• Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo v letih 2017 in 2018 v EU registriranih 

več kot 14 000 žrtev (dejansko število je znatno večje).

• 72% žrtev trgovine z ljudmi so bile ženske in dekleta in 23% moških. 
• Več kot polovica žrtev trgovine z ljudmi (60%) je bilo spolno izkoriščenih 

ter 15% žrtev za delovno izkoriščanje.
• Državljani EU so predstavljali 49% vseh registriranih žrtev.

• 34% žrtev je zlorabo utrpela v lastni državi članici.

• Večina trgovcev z ljudmi v EU je državljanov EU (predvsem moški, vedno več 
je žensk).

• Opomba: podatki brez Velike Britanije. 

Med žrtvami so tudi otroci, ki predstavljajo 22% delež vseh registriranih 
žrtev. Med njimi je bilo 74% žrtev otrok iz EU. Večina (64%) otrok je bila 
spolno izkoriščenih in 6% delovno izkoriščenih. Za spolno izkoriščenje 
predstavljajo največji delež deklice (78%).



Mednarodni pravni akti:

 Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu (2000) s tremi protokoli - Protokol za preprečevanje, zatiranje 
in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki (PALERMO 
PROTOKOL) – neformalni nadzor TIP Report

 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi - 2005, 
začela veljati s 1. februarjem 2008- nadzor GRETA

 Direktiva 2011/36 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter 
zaščiti njenih žrtev – 2011, potrebne spremembe, nadzor EK 

 Evropska strategija za boj proti trgovini z ljudmi 2021-2025

Nacionalna zakonodaja:

Kazenski zakonik, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o tujcih, Zakon o  
odškodninah žrtvam KD, Zakon o ratifikaciji…, AN za boj proti trgovini z 
ljudmi,…

Trgovina z ljudmi



TIP Report 2022: Slovenija (Tier 1)



Trgovina z ljudmi
Trgovina z ljudmi, 113. člen KZ-1

(1) Kdor zaradi izkoriščanja prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva,
služabništva, storitve kaznivih dejanj ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi,
prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči oziroma z njo kako drugače razpolaga ali tako osebo novači,
menjava ali prenaša nadzor nad njo ali pri teh ravnanjih posreduje, se, ne glede na morebitno privolitev
te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi 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.

Dejanje + sredstva + namen = trgovina z ljudmi



• Tihotapljenje ljudi: dogovor/pogodbeno razmerje - migrant zavestno
pristane, da ga tihotapec za določeno plačilo spravi iz ene države v drugo.
Po izpolnitvi dogovorjenih obveznosti se razmerje med storilcem in
migrantom zaključi.

• Trgovina z ljudmi: poteka v treh fazah (pridobivanje žrtve, prevoz in
izkoriščanje žrtve). Odvisnost žrtve od storilcev se ne prekine z njenim
prihodom na obljubljeno ali dogovorjeno mesto, ampak se izkoriščanje
takrat šele prične.

Trgovina z ljudmi vs tihotapljenje



Trgovina z ljudmi

NACIONALNI KOORDINATOR ZA BOJ PROTI TZL 2002

Sistemska ureditev področja trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji

MEDRESORSKA DELOVNA 
SKUPINA ZA BOJ PROTI 

TRGOVINI Z LJUDMI
2003

SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN 
BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI

2018

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO 
TOŽILSTVO

POLICIJA  

NEVLADNE IN HUMANITARNE 
ORGANIZACIJE



Trgovina z ljudmi
MEDRESORSKA DELOVNA 

SKUPINA ZA BOJ PROTI 
TRGOVINI Z LJUDMI (MDS TZL)

Naloge medresorske delovne skupine za boj
proti trgovini z ljudmi so:

• priprava periodičnih akcijskih načrtov, nadzor
nad izvajanjem akcijskih načrtov,

• priprava periodičnih poročil Vladi Republike
Slovenije,

• pri pripravi predlogov pomoč nacionalnemu
koordinatorju za krepitev učinkovitosti
politike in ukrepov za boj proti trgovini z
ljudmi, zlasti na področju preventive ali pomoči
žrtvam trgovine z ljudmi.

Področje dela: 

Zakonodaja in politika

Preventiva - splošna javnost (spletna 
stran, medijske objave, obeležitev 
evropskega in svetovnega dneva) -
rizične skupine - usposabljanje 
strokovne javnosti.

Odkrivanje, preiskovanje in pregon - 8 
regijskih SKP + GPU, usmerjanje SDT, 
sodelovanje z IRSD, FURS, NVO,  CSD, 
Azilni dom,…).

Pomoč in zaščita  - krizna in varna 
namestitev, reintegracija (od 2019 
dalje).

Mednarodno sodelovanje  - NREM, 
NATC, UNODC, OVSE, ICMPD, MZZ 
ZDA, Svet Evrope,…

Vlada Republike Slovenije je na 9. redni seji, 21. julija 2022, sprejela sklep o imenovanju 
nacionalnega koordinatorja in članov Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi.

ožja MDS TZL –
prisilno delo



Aktivnosti v luči vojne v Ukrajini
MEDRESORSKA DELOVNA 

SKUPINA ZA BOJ PROTI 
TRGOVINI Z LJUDMI (MDS TZL)

2 izredna sestanka: 
29. marca in 8. aprila 2022

Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi, ki ga obeležujemo 
18. oktobra, Medresorska delovna skupina za boj proti 
trgovini z ljudmi letos posveča ozaveščanju o 
izpostavljenosti oseb, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, 
trgovini z ljudmi (skupna izjava koordinatorjev NATC JVE, 
sporočila preko socialnih omrežij)

Zaradi izpostavljenosti beguncev iz območja Ukrajine, da 
postanejo žrtve trgovine z ljudmi je bil v ta namen maja 2022 
sprejet Skupni akcijski načrt EU za obvladovanje tveganj 
trgovine z ljudmi in podporo potencialnim žrtvam med 
osebami, ki bežijo pred vojno v Ukrajini.

Bruselj, 26.-
27.2022



SLUŽBA ZA PREPREČEVANJE IN 
BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI 

V SPBTL zagotavljamo:

• medresorsko sodelovanje in usklajevanje 
dejavnosti na področju preprečevanja 
trgovine z ljudmi in boja proti njej na ravni 
celotne države;

• strokovno podporo nacionalnemu 
koordinatorju za boj proti trgovini z ljudmi;

• sodelujemo v institucijah Evropske unije in 
mednarodnih organizacijah, ki delujejo na 
področju boja proti trgovini z ljudmi, ter 
zagotavljamo uresničevanje zahtev in 
priporočil različnih mednarodnih 
nadzorstvenih mehanizmov.

GRETA, EK, TIP REPORT,…



Zakonodajni ukrepi EU – delovno izkoriščanje
Evropska komisija je 23. februarja 2022 sprejela Sporočilo o dostojnem delu po vsem 
svetu, v katerem  so predstavljene notranje in zunanje politike.

Predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, 23.2.2022

Ta predlog se bo uporabljal za lastne dejavnosti podjetja, njegovih hčerinskih družb in njegovih 
dobavnih verig. Podjetja bodo morala:

•v politike vključiti skrbni pregled;
•opredeliti dejanske ali morebitne škodljive vplive na človekove pravice in okolje;
•te vplive preprečiti, ublažiti ali odpraviti;
•vzpostavljen pritožbeni postopek;
•glede aktivnosti bodo morali obveščati javnost 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o prepovedi izdelkov, 
narejenih s prisilnim delom, 14.9.2022 – nosilec MGRT

Cilj uredbe je izločiti vse sporne proizvode s trga EU; tako tiste, izdelane v EU in namenjene za 
domačo porabo ali izvoz, kot tudi vse uvožene izdelke.
Države članice EU bodo morale imenovati pristojne organe, ki bodo odgovorni za izvajanje in 
izvrševanje uredbe ter bodo imeli potrebna pooblastila in sredstva.



Trgovina z ljudmi – pomoč in zaščita
• Zakon o ratifikaciji

Konvencije Sveta Evrope
o ukrepanju proti trgovini
z ljudmi (4. člen)

a) krizna namestitev
(Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti) – 30
dni

b) varna namestitev
(Ministrstvo za notranje
zadeve)

Od 2019 dalje:

c) reintegracija



Trgovina z ljudmi

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/boj-proti-trgovini-z-ljudmi/pomoc-in-zascita-zrtev/

•sprejela Vlada RS 5. maja 2016

•opredeljuje vlogo ter naloge državnih organov ter nevladnih in
humanitarnih organizacij pri obravnavanju trgovine z ljudmi ter določa
ukrepe za zaščito in pomoč žrtvam

Priloga: indikatorji, namenjeni prepoznavi posameznih kategorij
žrtev trgovine z ljudmi in storilcev.



STOP
Trafficking
In Human Beings

Hvala za vašo pozornost.
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