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Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, 
postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa 

grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki 
postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.



TIHOTAPLJENJE LJUDI TRGOVINA Z LJUDMI

Trgovanje z ljudmi je huda kršitev temeljnih 
človekovih pravic in človeškega dostojanstva ter 
hudo kaznivo dejanje.



Povezava med TZL /IM

 Kaznivo dejanje je storjeno zoper 
osebo

 Temelji na eksplotaciji, izkoriščanju
 Prehajanje meje ni potrebno, 

drugače pa tudi zakonit ali  
nezakonit prehod

 Neprostovoljno (elementi zlorab, 
sile in prisile)

 Kaznivo dejanje je storjeno zoper  
državo

 Temelji na transportu
 Prehajanje meje je potrebno –

nedovoljen prehod
 Prostovoljno, lahko zapustijo okolje, 

menjajo službo

PROFIT
Kriminalne združbe

KONSENZ   /   GIBANJE

KOMU OČITATI KAZNIVO DEJANJE?



 Povečanje migracij, po kopnem in morju OD L.2015 dalje - 1,5 milijona ljudi je prispelo v EU in
zaprosilo za azil. Situacija je zahtevala hiter odziv vseh v privih linijah, tudi teh, ki lahko hitro
prepoznajo potencialne žrtve TZL med ljudmi, med begunci, med prosilci za azil in med
migranti.

 Klub migracijam, ko so trenutno konstanta v EU, ostaja identifikacija žrtev TZL izjemno nizka v
primerjavi z ostalim številom zaznanih identifikacij žrtev v tem času.

 TZL je ena od prioritet EU na področju boja proti organizirani kriminaliteti kot del EMPACT
platforme za leto 2022 – 2025 (EU Policy Cycle – European Multidisciplinary Platform Against
Criminal Threats – celovit pristop EU varnosti, ki določa določene ukrepe, kot so: nadzor
zunanjih meja, policijsko, carinsko in pravosodno sodelovanje, usposabljanje, preprečevanje in
upravljanje z informacijami….



MITI in ZAVAJANJA (NERAZUMEVANJE)
 TZL je vedno ali po navadi nasilno kaznivo dejanje.
 TZL vsebuje le seksualno dejanje in je vezano le na spolno izkoriščanje.
 TZL zahteva prevoz ali prehod čez mejo. Lahko se zgodi le migrantom ali 

tujcem. 
 TZL je pogojena le z fizično silo, zlorabo ali izolacijo. 
 Privolitev (konsenz) žrtve je pomembna, kot tudi plačilo.
 Žrtve TZL se vedno prepoznajo kot žrtve in iščejo pomoč.
 V TZL so vključene le žrtve, ženske in otroci.
 TZL je le prodaja oseb.
 V TZL so osebe ugrabljene s strani neznancev.
 Nič ne morem narediti glede TZL. 

IZOBRAŽEVANJA V POLICIJI 
pri prepoznavi TZL in 
ŽRTEV



MEDNARODNE POGODBE  
RAVNANJA UPORABLJENA SREDSTAV NAMEN IZKORIŠČANJA 

- Novačenje 
- Prevoz 
- Premestitev 
- Dajanje zatočišč 
- Sprejemanje oseb 
 

- Grožnja 
- Uporaba sile 
- Druge oblike prisile 
- Ugrabitev 
- Goljufija 
- Prevara 
- Zloraba položaja 
- Zloraba pooblastil 
- Zloraba ranljivosti 
- Dajanje in prejemanje plačila ali koristi, da 

se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad 
drugo osebo 

- Izkoriščanje prostitucije 
- Druge oblike spolnih zlorab 
- Prisilno delo 
- Suženjstvo 
- Suženjstvu podobna stanja 
- Služabništvo 
- Prosjačenje 
- Izkoriščanje kriminalne dejavnosti 
- Odstranitev organov 
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KAZENSKI ZAKONIK R SLOVENIJE 
RAVNAJNA UPORABLJENA SREDSTVA NAMEN IZKORIŠČANJA 

- Kupi 
- Prevzame 
- Nastani 
- Prepelje 
- Proda 
- Izroči 
- Drugače razpolaga 
- Novači 
- Menja 
- Prenaša nadzor 
- Pri teh ravnanjih sodeluje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Izkoriščanje prostitucije 
- Druge oblike spolnih zlorab 
- Prisilno delo 
- Suženjstvo 
- Služabništvo 
- Storitve kaznivih dejanj 
- Odstranitev organov 
 
 
 
 
 

KVALIFICIRANA OBLIKA 

 

- Sila 
- Grožnja 
- Preslepitev 
- Ugrabitev 
- Zloraba podrejenega sli odvisnega 

položaja 
- Dajanje ali prejemanje plačila ali koristi, da 

se doseže soglasje osebe, ki ima nadzor 
nad drugo osebo 

 

- Prisiljevanje k nosečnosti 
- Prisiljevanje k umetni oploditvi 

 

(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.

Kazenski zakonik – uradno prečiščeno besedilo – KZ-1-UPB2
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) 

Trgovina z ljudmi
113. člen

Kaj je trgovina z ljudmi …?

Za žrtev trgovine z ljudmi šteje vsaka oseba:

 ki je izpostavljena (vsaj) enemu RAVNANJU,
 zoper katero je bilo uporabljeno (vsaj) eno od SREDSTEV,
 za (vsaj) enega od NAMENOV IZKORIŠČANJA,
 ne glede na morebitno privolitev te osebe

Način storitve
kaznivega dejanja

Ranljivost žrtve Izkoriščanje 
žrtve

Pogoji oziroma elementi, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko neko ravnanje 
opredelimo kot kaznivo dejanje trgovine z ljudmi? 



DEFINICIJA, ki pojasnjuje TZL

RAVNANJE, AKTIVNOST

NOVAČENJE

PREVOZ

SKRIVANJE

SPREJEM OSEB, 
NAMESTITEV

METODE, SREDSTVA

GROŽNJA U UPORABO 
SILE

DRUGE OBLIKE PRISILE

UGRABITEV

GOLJUFIJA

ZLORABA MOČI (zloraba 
ranljivosti, dajanje ali 
prejemanje plačila ali 
drugih uslug za 
pridobitev soglasje 
osebe, ki ima nadzor 
nad drugo osebo)

NAMEN, RAZLOG

IZKORIŠČANJE V 
PROSTITUCIJI

SPOLNO IZKORIŠČANJE

DELOVNO IZKORIŠČANJE

SUŽENJSTVO

ODSTRANJEVANJE 
ORGANOV



RANLJIVOST: položaj, v katerem oseba nima druge resnične ali sprejemljive možnosti, kot da pristane na
zlorabo.

Dejavniki tveganja trgovine z ljudmi:
 socialno ekonomski dejavniki, 
 politični dejavniki,
 kulturni dejavniki in 
 dejavniki družbenih in socialnih konfliktov in sprememb.

Kažejo se v:
 brezposelnosti,
 revščini, pomanjkanju in omejevanju socialnih programov, 
 pomanjkanju izobraževanja, 
 tradicijah, običajih in kulturah nekaterih patriarhalnih družbenih skupinah, 
 nasilju in tolerantnem odnosu do družinskega nasilja,
 diskriminaciji po spolu, etničnih, verskih ali političnih razlogov, 
 socialnih konfliktih, vojne (politične krize, državljanske vojne, verski in etnični konflikti). 

Trgovina z ljudmi – zakaj se srečujemo s tem pojavom?



KAJ SO KAZALNIKI 
TZL?

Kazalnik/indikator/pokazatelj/kazatelj/pokazovalec/kazalec = 
orodje, ki je specifično in merljivo ter napoveduje gibanje, rast, 
predvideva razvoj ali nakazuje določeno stanje, situacijo, ki se jo 
lahko planira v bodoče …. 

Vezano na osebo – nakazuje vedenje, oddaja določene signale, 
lastnosti…

KAJ KAKO

ZAKAJ

1. KAZALNIK ZLORABE IN KONTROLE
2. KAZALNIK SPOLNEGA IZKORIŠČANJA
3. KAZALNIK PRISILNEGA DELA
4. KAZALNIK SLUŽABNIŠTVA, SPRAVLJANJE 

V SUŽENJSKO RAZMERJE
5. INDIKATORJI TZL OTROK

Kazalniki niso dokaz za TZL. So namenjeni za pomoč pri 
identifikacijskih postopkih, ki pri prepoznavi zahtevajo 
nadaljnjo preiskavo.  



IZKORIŠČANJE ŽRTEV TZL in njihova 
zaščita   - področja

 Na področju prostitucije

 Na področju spolnih zlorab, drugače spolno usmerjenih, na področju 
transspolnosti

 Na področju delovnega izkoriščanja

 V migraciji

 Na področju etničnih skupin in manjšin (npr. v romski populaciji)

 Na področju motenj v duševnem razvoju 

 Na področju mednarodne zaščite (prosilci za azil ali že prejet status begunca)

 Na področju invalidnosti (telesne okvare)

 Na področju mladoletnikov  - otroci, ranljiva skupina (posebni zaščitni ukrepi)

Žrtve NISO nevidne in  brezimene 
osebe, nekje daleč stran, ampak 
smo MI tisti, ki pogledamo proč in 
jih ne vidimo. KAZALNIKI :



Splošni kazalniki TZL

Da bi izboljšali identifikacijski proces žrtev TZL je potrebno poznati osnovna 
načela kazalnikov,  po katerih se ravnamo in delujemo ter so lokalno in 
regionalno pogojeni :

- Starost - mlajša oseba lahko prej postane žrtev TZL zaradi ranljivosti, lažje 
manipulacije in zavajanja. Takšno žrtev se lahko zlorabi na vseh področjih 
izkoriščanja.

- Spol – vsi ljudje, ne glede na njihovo usmerjenosti in spol so izpostavljeni in 
ranljivi za  izkoriščanje TZL. Izkoriščanje ni niti vezano na rasno, etnično ter 
narodno pripadnost. 

- Invalidnost, etnična pripadnost, narodne manjšin ali spolna usmerjenost –
To je rizična skupina in osebe iz te skupine lahko  prej postanejo potencialne 
žrtve TZL. Njihova ranljivost sicer sama po sebi ni dejavnik tveganja, lahko pa 
v interakciji z drugimi osebnimi povečuje tveganje.

- Otroci, ki so ločeni od staršev ali brez spremstva - ne glede na katerekoli 
okoliščine so najbolj ranljiva skupina



KAZALNIKI TZL
Splošni indikatorji prepoznave 
(potencialne) žrtve:
oseba ne ve,  v kateri državi je;

ne ve skozi katere države bo potovala;

ne more povedati verodostojnih podatkov o 
namenu potovanja;

ne pozna naslova kjer bo prebivala;

ne pozna ne naslova ne telefonske številke osebe 
pri kateri bo nastanjen;

ne ve kako dolgo bo ostala na nekem naslovu;

če potuje več oseb imajo podobna oblačila ali 
podobne potovalne vrečke;

oseba ima lahko s pisalom na roki napisane 
določene informacije;

pri sebi nima nič oziroma je brez denaerja

Je imetnik ponarejenega potovalnega dokumenta 
ali ponarejenega bivalnega dovoljenja; 

potuje z osebo, ki se ukvarja s trgovanjem z 
ljudmi.

Verjame, da mora/je prisiljena delati proti svoji volji;
Ne upa se zapustiti kraja, kjer se nahaja;
Ima občutek, da je nadzorovana;
Se grozi njej ali njenim družinskim članom,
Je fizično poškodovana, 
Je nezaupljiva,

• je imetnik ponarejenega potovalnega dokumenta ali 
ponarejenega bivalnega dovoljenja, ali celo brez 
dokumenta;

• Boji se razkriti svoj status glede dovoljenja za 
prebivanje in delo;

• potuje z osebo, ki se ukvarja s trgovanjem z ljudmi;

• Oseba je izsledena na lokaciji, ki je povezana z 
prostitucijo;

• Ne pozna lokalnega jezika

• Nima dostopa do svojega zaslužka;

• Za njeno pot so plačali drugi; lažne obljube…..



KAZALNIKI TZL
Indikatorji vedenja
izmikanje kontakta (očesnega ali pogovornega) s policistom;
na mejno kontrolo pripotujejo kot del skupine, ob mejni kontroli pa se 
predstavljajo kot individualni  potnik (pri potnikih v avtobusih ali vlakih);
pretvarjajo se, da ne poznajo oseb v družbi katerih potujejo (kontrola na vlakih 
ali avtobusih);
ekstremno vedenje (preveč podrejeni, pretirano zgovorni in zelo učeni itd) ;
delujejo zelo pasivno, še posebej, če so ločene od vodje skupine/storilca oziroma 
če nimajo povezave s skupino;
kažejo znake, da so "kontrolirani", delujejo kot da delajo po navodilih nekoga 
drugega, dovoljujejo, da drugi govori v njihovem imenu; 
vidno nemirni;
delujejo prestrašeno;
neprimerna govorica telesa ali celo spogledovanje s policistom.



KAZALNIKI TZL
Zunanji indikatorji
ob mejni kontroli zaznane brazgotine in odrgnine so lahko znaki zlorabe ali 
pretepa, znaki samopoškodb, znaki morebitne zlorabe prepovedanih snovi  
(zakonite in nezakonite) iz pretekle viktimizacije;
oblačila in ostalo imetje se ne ujema z ostalimi ekonomskimi okoliščinami kot tudi 
z namenom potovanja;
Drugi indikatorji
nimajo v posesti oziroma pod nazorom lastnih potovalnih dokumentov ali ostalih 
podpornih dokumentov  (potni list, vozovnica, denar, vabilo itd); 
predstavljajo se s ponarejenimi dokumenti ali z uporabo lažne identitete;
družinska/druga razmerja niso tako izrazita, kot se trdi (na primer starostne 
razlike in presenetljivo veliko število otrok, rojenih v kratkem časovnem obdobju-
trgovina z otroci, itd );
nezmožnost naštetja – poznavanja osebnih podatkov (datum in leto rojstva);
nepoznavanje namena potovanja ter uporabnih, praktičnih načrtov za potovanja 
in bivanje;
težke ali zahtevne razmere v deželi izvora;



KAZALNIKI TZL - OTROCI
Indikatorji, ki jih lahko kažejo otroci kot žrtve trgovine z ljudmi

Telesna govorica:
sramežljivost;
plašnost, strah;
ni vidnega kontakta;
pogled navzdol;
odsotnost;
vidna nepovezanost z ostalimi člani skupine;
poskusi vzpostavljanja vidnega kontakta z eno ali več osebami, ki otroka 
ignorirajo.

1. Otrok ne kaže teh let, kot so zavedene v osebnem dokumentu
2. Pove drugo ime kot ga ima v dokumentih
3. Otrok je v skupini brez spremstva odrasle osebe
4. Ne poseduje osebnega dokumenta
5. Otrok je v spremstvu osebe, ki ga ne pozna ali le delno pozna
6. Otrok je bil najden na poti, se je izgubil 



Obnašanje otroka do staršev/spremljevalnih oseb:
otrok se počuti nelagodno v družbi z odraslimi spremljevalci;
otrok ne more prosto govoriti; vedno pod nadzorom odrasle osebe
otrok kaže znake strahu do odraslih spremljevalcev;
ne kaže fizične podobnosti z odraslimi;
pri družinah z več otroci primerjajte rojstne podatke otrok in staršev zaradi 
preverjanja možnih neskladij (rojstva – časovne razlike, starost otrok, starost 
staršev..….)
Pomembni so znaki poškodb in fizične sile

Vsaka peta žrtev 
TZL je v EU otrok. 

Pomembno je vedeti: v primeru identifikacije otroka, ki bi bil lahko potencialna žrtev TZL, sredstva niso 
pomembna. Otroci ne zverbalizirajo, da soglašajo z namenom izkoriščanja, niti kadar so novačeni. 

KAZALNIKI TZL - OTROCI



KAZALNIKI za podporo pri 
identifikaciji Ukrajinskih žrtev 
TZL

OZADJE

Žrtve
Večina ljudi, ki beži iz Ukrajine so ženske, otroci in ranljive
osebe, ki so v nevarnosti, da jih bodo kriminalne združbe
novačile za trgovino z ljudmi. Glede na to, da naj bi Ukrajino
sredi vojne zapustilo več kot milijon otrok, so mladoletniki
brez spremstva in tisti, ki potujejo z drugimi osebami, ki niso
njihovi zakoniti skrbniki, še posebej ranljiva kategorija.

Vrste izkoriščanja
Ukrajinski begunci so najbolj ogroženi zaradi spolnega
izkoriščanja, delovnega izkoriščanja dela, vključno z
suženjstvom, prisilnega izvrševanja kaznivih dejanj,
prisilnega beračenja, nezakonitih posvojitev in drugih vrst
izkoriščanja.

Proces omogočanja, pridobivanja 
in nudenja uslug  kriminalnih 
združb/novačenje
-Namestitev
-Ozadje izvrševanja KD
-Specifični indikatorji: Spolno izkoriščanje
-Specifični  indikatorji: Delovnega 
izkoriščanja
-Specifični indikatorji : Trgovina z otroci
-Specifični indikatorji: TZL in  online okolja





KAKŠNA JE NAŠA VLOGA…?



RAZUMEVANJE ŽRTEV

PSIHIČNI IN FIZIČNI VIDIK
Zaprtost – žrtev je izolirana, socialno in intelektualno šibka, fizično zaprta v 
nekem prostoru dalj časa, v varovanih prostorih
Pogosto jo nekdo spremlja/varuje – interacija žrtve je omejena, vedno jo nekdo 
varuje, spremlja, nadzoruje
Uporablja se fizična sila in grožnja z nasiljem (pretepanje, posiljevanje, mučenje 
v kombinaciji z grožnjami, da žrtev živi v neprestanem strahu in previdnosti
Strah – kaže se na različne načine- vključno z grožnjo po življenju, maščevanju, 
povračilni ukrepi njenim bližnjim 
Sramota – lahko se sramujejo svojih aktivnostih, v katere se bile prisiljene. 
Imajo nizko samopodobo
Se samoobtožujejo,  se krivijo, da so bil zavedene
Dolžniško suženjstvo – trgovci napihujejo dolgove, ki jih žrtve težko odplačujejo



RAZUMEVANJE ŽRTEV
PSIHIČNI IN FIZIČNI VIDIK
Travmatična navezanost žrtve na storilca/Stocholemski sindrom
Jezikovne in socialne ovire
Občutek nepoznavanja in strah pred neznanim predstavlja oviro za odhod. Te 
občutke poslabšajo jezikovne ovire  in socialne ovire,
Nezaupanje v organe pregona ali druge organizacije
V mnogih primerih je znano, da trgovci žrtvam operejo možgane, da organi 
pregona kršijo zakon, so tudi sami uporabniki storitev. Morda so imele žrtve 
negativne pretekle izkušnje z institucionalnimi sistemi, ki prav tako vplivajo na 
stopnjo zaupanja
Izolacija – trgovci namerno izolirajo žrtev od pozitivne podporne strukture in 
spodbude okolja. Naučena nemoč in odvisnost žrtve pogosto vodi do pozicije žrtve 
„rajev, kar vedo in imajo“ kor se soočati z negotovostjo in prilagajanjem v novem 
svetu neodvisnosti
Lažne obljube . Trgovci uporabljajo sofisticirane oblike z manipulacijo, žrtvam 
dajo lažna upanja, obljube, lažejo o prihodnjem boljšem življenju



RAZUMEVANJE ŽRTEV
PSIHIČNI IN FIZIČNI VIDIK
Stanje brezupa in resignacije
Zasvojenost z drogami in alkoholom , to povzroča tudi dolgoročno odvisnost od 
trgovca, ki to spodbujajo in so tako žrtve tudi denarno odvisne od njih 
Psihične travme, zaradi zlorab, ki lahko vodi tudi do disociacije, depresije, 
anksioznih motenj, PTSD: Vse to zelo vpliva na vsakodnevno delovanje, življenje
Pomanjkanje zavesti o razpoložljivih možnostih za pomoč
Zelo nizka stopnja samo-identifikacije - večina žrtev se ne identificira in prepozna 
kor žrtev. Lahko se zaveda kaznivega dejanja, prijave pa ne bo podala zaradi 
nemoči
Normalizacija izkoriščanja – v dolgem obdobju izkoriščanja, prestajanja hudih 
stopenj travme, fizičnih zlorab, manipulacij, žrtev začne kazati strategijo odpornosti 
in obrambne mehanizme, ki zadeve normalizirajo. Zlorabo doživljajo kot običajen 
del vsakdana. 
Prepričanje, da nihče ne želi pomagati – to prepričanje se z leti še utrdi v 
miselnosti žrtve



Prvi odziv  - prepoznava TZL – KJE?
 Na mejnih kontrolnih točkah;

 V migracijskih postopkih (prošnje, pridobitev dovoljenj….);

 Med rutinsko policijsko dejavnostjo v dogodkih, ki morda niso neposredno povezani z TZL 
(npr. ustavljanje ljudi in vozil);

 V postopkih preverjanja dokumentov ali za splošne poizvedbe, 

 Neposredna prijava žrtev ali prijava drugih ljudi;

 Prijava NGO organom pregona;

 Med policijskim delom v skupnosti in interakcijami z ljudmi v skupnosti;

 Na podlagi poizvedb o prijavah pogrešanih otrok;

 Znotraj zdravstvenih ustanov, kamor žrtve pridejo/se pripeljejo k zdravniku -
pomoč/zdravljenje;

 V Azilnem domu ali drugih centrih za nastanitev; centrih za odstranitev tujcev;

 V zaporih, kjer so žrtve/ogroženi;

 Drugo (anonimne prijave…)



Kje pri svojem delu lahko naletim na „domnevne“ žrtve 
trgovine z ljudmi…?



TRGOVINA Z LJUDMI – opažanja Policije in postopki

 Naznanitve TZL so redke; 

 Policijske aktivnosti so usmerjene v:  

 zaščito in nudenje pomoči žrtvam TZL,
 preiskava kaznivega dejanja – temelji na sodelovanju žrtve;  

 Žrtve TZL:

 se ne prepoznajo kot žrtve TZL, 
 strah pred maščevanje storilcev, 
 strah pred policijo, sodnim sistemom, 
 ne poznajo svojih pravic in zakonodaje,    

 Postopki preiskovalcev (zaupanje…);   

 Multidisciplinarni pristop (podpora, pomoč in zaščita žrtev, status, vloga 
NGO….);  

 Težave…, časovna komponenta, organizacija …

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
D



KAKO in kdo lahko prepozna žrtev TZL

 Varnostni organi – v času preiskave kaznivih dejanj, ki se lahko navezujejo na  
TZL : ugrabitev, spolna zloraba – posilstvo, nasilje v družini, umor, goljufija, 
zlorabe v delovnopravni zakonodaji, beračenje, ropi, manjši prekrški….

 Policisti lahko pridobijo določene informacije z izvrševanje nadzorov na 
določenem območju ali nad določenim območjem

 Posamezniki, ki zaznajo prepoznati, vidijo, slišijo, opazijo

Identifikacija žrtve TZL je dolgotrajen in lahko tudi zapleten 
proces.
 Predhodno identifikacijo lahko opravi:
 ne-specializiran policist v sodelovanju z drugimi
 Specializiran policist z namenom ugotavljanja ali gre za kaznivo dejanje TZL ali 

katero drugo KD
 Postopkovna identifikacija, ko je žrtev že predkazenskega ali kazenskega 

postopka (ODT, Sodišča) 



ŽRTEV TZL KOT STORILEC/KA 
KAZNIVEGA DEJANJA
 Žrtve trgovine z ljudmi so LAHKO izpostavljene izkoriščanju na različne načine tudi dodatni

viktimizaciji. Zapletejo se v izvrševanje nezakonitih ravnanj. Vpletejo se v kriminalne dejavnosti
spolnega izkoriščanja otrok - otroška prostitucija, v proizvodnjo ali promet z mamili, v izvrševanje
bagatelnih kaznivih dejanj, posedujejo in uporabljajo ponarejene dokumente, nezakonito prestopijo
državne meje.

 S strani osumljenih TZL so žrtve prisiljene izvrševati kazniva dejanja. Kriminalne združbe navedeno
uporabljajo tak način kot sredstvo za ohranjanje nadaljnjega nadzora nad njimi. Žrtev se niti ne
zaveda, da je s svojim početjem prekršila zakon.

 26. člen Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti TZL določa ukrepe proti nekaznovanju.
Žrtev trgovine z ljudmi ne bi smeli aretirati, obtožiti, pridržati, preganjati ali kaznovati (med drugim
tudi ureditev zadrževanja v državi na podlagi Ztuj).
Vsaka pogodbenica v skladu s temeljnimi načeli svojega pravnega sistema mora
predvideti možnost, da se žrtvam ne naloži kazni za njihovo vpletenost v kazniva
dejanja, če so bile v to prisiljene.



TRGOVINA Z LJUDMI – identifikacija 
žrtev       

 Kriminalistična policija – vodi preiskavo; 

 Uniformirana policija – nudi pomoč in podporo - Ztuj – zadrževanje žrtve; 

 NVO - informiranje žrtev; 

 Programa nudenje pomoči in zaščite  - Oskrba žrtev TZL  

 Krizna namestitev;
 Varen prostor;  
 Reintegracija; 

 Identifikacija otrok - izvedba postopkov; 

 Usmerjanje predkazenskega postopka TZL – Specializirano državno tožilstvo R Slovenije (SDT 
RS);

 ZKP 148/10 – podaja poročil na pristojni SDT RS.  

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
D



TRGOVINA Z LJUDMI - OKZ

Kdo so trgovci z ljudmi?

 Organizirane kriminalne združbe;
 obvladovanje vseh stopenj posla, faz trgovine z ljudmi

(novačenje – manekenske, poročne agencije…. agencije, ki
ponujajo različna dela – za fotomodele, strežbo, masaže, delo
v gradbeništvu, varilstvu, kot vozniki tovornih vozil,
keramičarji…);

 hierarhija, razdeljene vloge, mreže sodelavcev (prevozniki,
ponudniki začasnih namestitev, posredniki….).

 Posamezniki;



TRGOVINA Z LJUDMI

Na področju trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja prostitucije, se Slovenija ne
pojavlja kot država izvora žrtev trgovine z ljudmi, temveč le kot tranzitna in
ciljna država. V povezavi s to delitvijo ločimo več oblik prostitucije in sicer:

• Slovenija kot ciljna država - v to skupino spadajo predvsem tuje
državljanke iz vzhoda in Južne Amerike (dekleta iz Ukrajine, Moldavije, Kube in
Dominikanske Republike) z začasnim prebivališčem in delovnim dovoljenjem, v
zadnjem letu pa je bilo zaznati tudi dekleta iz EU (Slovaške, Češke), katere
večinoma nimajo urejenega začasnega prebivanja in zavarovanja.

• Slovenija kot tranzitna država - dekleta preko R Slovenije svojo pot
nadaljujejo na zahod, to so predvsem dekleta iz JV Evrope, balkanskih držav in
bivše Sovjetske zveze.



Postopek razgovora, identifikacije 
potencialne žrtve TZL/POLICIJA

 RAZGOVOR - učenje tehnik – kvalitetno pridobivanje informacij

 INFORMACIJA - NAČINI PRIDOBIVANJA, UPORABNOST, FEEDBACK, PREISKAVE KD

 Smisel in cilj kvalitativnega razgovora je raziskovanje, zbir informacij, z 
različnimi tehnikami, tako da dobimo zelo jasne opise o tem, kar nas zanima 
in želimo o tem izvedeti čim več.. 

 V NAPREJ PRIPRAVLJEN VPRAŠALNIK

 PREVAJALEC – pomembna vloga

 PROSTOR – varen,  v miru

 NAČIN OPRAVLJANJA RAZOGOVRA– vzpostavitev zaupnega odnosa - pogovor 
poteka brez pritiskov, kar je ključnega pomena pri vzpostavljanju odnosa z 
osebo. (SPOL) in zagotovljene potrebe (npr. nujne medicinske, fiziološke in 
psihološke potrebe – travma in druge okoliščine….)



Hvala za pozornost….

Anja MRKALJ KASTELIC 
GPU UKP SOK

Tel. 031 698 214
Email: anja.mrkalj@policija.si

mailto:anja.mrkalj@policija.si
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