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POVZETEK 

Migracije so stalnica sodobnega sveta. Evropska unija je privlačna tako za legalne kot za 

ilegalne migracije. V nalogi smo se posvetili ilegalnim migracijam in s tem povezano 

trgovino z ljudmi. V Sloveniji ne beležimo primerov trgovanja z organi, temveč zgolj s 

prisilno prostitucijo. Predvidevamo, da bo te prostitucije več zaradi vojne v Ukrajini, saj je ta 

država že do sedaj bila prevladujoča država izvora prostitucije v Sloveniji. 
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NAMEN NALOGE 

Namen naloge je predstaviti problem trgovine z ljudmi. Slovenija je z vstopom v Evropsko 

unijo postala tako tranzitna kot ciljna država ilegalnih migracij. Te migracije so tesno 

povezane s trgovino z ljudmi.  

 

HIPOTEZE 

 

Hipoteza 1: Najbolj razširjena oblika trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje. 

Hipoteza 2: Slovenija je tranzitna država za trgovanje z ljudmi. 

Hipoteza 3: V Sloveniji ni prisotno trgovanje s človeškimi organi. 

Hipoteza 4: Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala ciljna država pri izkoriščanju 

žrtev trgovine z ljudmi za prostitucijo. 

Hipoteza 5: Slovenci so vpleteni v tihotapljenje in trgovanje z ljudmi. 

 

METODE RAZISKOVANJA 

Pri pisanju naloge si bomo pomagali z ustrezno strokovno literaturo, ki je dostopna na spletu 

ali v knjižnici, z anketnim vprašalnikom in intervjujem. Anketni vprašalnik bo zaprtega tipa, 

intervju bo potekal ob že vnaprej pripravljenih vprašanjih. 

Anketirali bomo dijake tretjega in četrtega letnika naše šole s pomočjo spletne ankete.  
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1. UVOD 
V svetu postajajo migracijski tokovi globalni proces, v katerem se postavljajo vprašanja 

obvladovanja in preprečevanja nezakonitih migracij ter obvladovanje organiziranega 

kriminala. Ilegalne migracije so pogosto povezane s kaznivimi dejanji tistih, ki se 

organizirano ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi. Zaslužki teh kriminalnih združb pa predstavljajo 

eno najdonosnejših področij njihovega delovanja v zadnjem času (Cinac, Z. E., 2003: 4).  

Evropa je prostor, ki privablja množično priseljevanje najrazličnejših ljudi zaradi svoje 

privlačnosti in bližine sosednjih regij z velikim številom potencialnih migrantov (Afrika, 

Bližnji vzhod in zahodna Azija). Počasi se sooča z dejstvom, da nedvomno postaja 

najpomembnejše svetovno ciljno območje migrantov (Cinac, Z. E., 2003: 4).  

Mnogi ilegalni migranti, ki so namenjeni v različne evropske države, vstopajo vanje skozi 

Slovenijo in so žrtve številnih kriminalnih združb, ki na račun človeških stisk kujejo dobičke 

ter spravljajo marsikoga v suženjsko razmerje, prostitucijo ali jih silijo v kazniva dejanja 

(Cinac, Z. E., 2003: 4).  

S sprejemom Slovenije v Evropsko unijo je le-ta ponovno postala zanimiva za številne 

prebežnike. Slovenija je za večino emigrantov, zlasti za tiste iz nekaterih azijskih in afriških 

držav ter držav Vzhodne Evrope še vedno tranzitna država, a za tujce, ki prihajajo iz držav 

bivše Jugoslavije, postaja vse bolj ciljna država (Cinac, Z. E., 2003: 4–5). 

21. decembra 2007 je Slovenija postala država članica schengenskega območja. Takrat smo 

odpravili nadzor na notranjih kopenskih in morskih mejah s članicami Evropske unije, 

30. marca naslednje leto pa se je sprostil še nadzor na zračnih mejah. Za našo državo je bil to 

pomemben zgodovinski dogodek, saj smo se tako še tesneje povezali z Evropo. Ob enem smo 

z vstopom v Schengen prevzeli zelo odgovorno nalogo – v imenu vseh držav članic varovati 

skupno zunanjo mejo po schengenskih standardih. Schengenski sporazum skoraj povsem 

odpravlja nadzor na notranjih mejah držav pogodbenic ter vzpostavlja prostor svobodnega 

gibanja ljudi, kapitala in storitev. Zato evropske države ne samo nadzirajo, ampak tudi 

omejujejo oziroma prepovedujejo nenadzorovano priseljevanje. Nekontrolirano priseljevanje 

povzroča varnostne probleme in ustvarja družbene nestabilnosti in krize. Slovenija je s 

1. majem 2004 postala članica Evropske unije, zato jo vedno več ljudi poskuša uporabiti kot 

prehodno območje v želji po migriranju proti zahodnoevropskim državam. Slovenija se je 

glede na geografski položaj znašla na izredno izpostavljenem območju glede migracijskih 

gibanj. Ob vstopu v tako imenovani schengenski prostor, ko se bo zunanja meja schengenske 
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Evrope premaknila na sedanjo mejo z Republiko Hrvaško, bo Slovenija pod velikim pritiskom 

Evropske unije, da bi učinkoviteje zaustavljala ilegalne migracije. 

 

1.1 OPREDELITEV POJMA MIGRACIJE IN ILEGALNE MIGRACIJE 
Migracije oziroma selitve običajno opredeljujemo kot prostorske premike prebivalcev ali 

selivcev iz odselitvenega v priselitveno območje. Emigracija označuje odselitev iz države, 

imigracija pa priselitev v državo. Mednarodne migracije imajo različno ozadje. Vzroki so 

največkrat ekonomski, politični in verski. Med spodbujevalce mednarodnih migracij sodijo 

naslednji dejavniki (Cinac, Z. E., 2003: 14): 

 razkorak med razvitimi in nerazvitimi državami, 

 eksplozija prebivalstva v nerazvitih državah, 

 staranje in upadanje aktivnega prebivalstva v industrijsko razvitih državah, 

 vedno večje komunikacijske možnosti, zlasti transportne, 

 liberalizacija pretoka ljudi, blaga in kapitala, 

 propad zaprtih socialističnih sistemov. 

 

Ilegalne migracije so tiste, kjer migranti med migracijo, ob prihodu ali med svojim bivanjem 

in z zaposlitvijo, kršijo mednarodne multilateralne ali bilateralne instrumente, dogovore ali 

nacionalne zakone in predpise. Nelegalni ali ilegalni migranti so osebe, ki ne izpolnjujejo 

zahtev države gostiteljice za vstop, bivanje ali opravljanje gospodarske dejavnosti. Pod 

pojmom nedovoljene migracije razumemo predvsem organizirano tihotapstvo ljudi čez 

državno mejo, bodisi da gre za ponarejanje listin za prestop državne meje ali organiziran 

ilegalni prestop državne meje izven mejnih prehodov. Resolucija o imigracijski politiki 

Republike Slovenije obravnava tudi ilegalne migracije. V skladu s to resolucijo bo Slovenija 

preprečevala nezakonite migracije (Cinac, Z. E., 2003: 15):  

 z učinkovitim nadzorom meja in mejnih prehodov, 

 s preventivnimi ukrepi (vizumski režim), 

 z ustreznim notranjim nadzorom, 

 z ustrezno kaznovalno politiko, 

 z mednarodnim informativnim, pravnim, carinskim in policijskim sodelovanjem. 
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1.2 KAJ JE DRŽAVNA MEJA 
Državna meja je kopenska in morska meja, vključuje tudi letališča in pristanišča, preko 

katerih poteka mednarodni promet. Prestop državne meje podrobno ureja Zakon o nadzoru 

državne meje (ZNDM-1) v 14. členu: 

Prestop državne meje je vsako človekovo gibanje preko državne meje. 

Državno mejo, po uveljavitvi konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma pa državno 

mejo, ki ni notranja meja, se sme prestopiti samo na za to določenih mejnih prehodih, v 

skladu z namembnostjo mejnih prehodov, v času, ki je za to določen in v obsegu, kot je 

določen. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme v primeru višje sile, ali če je z mednarodno 

pogodbo drugače določeno, državno mejo prestopiti kjerkoli in kadarkoli. Tisti, ki državno 

mejo prestopi zaradi višje sile, mora takoj, ko je to mogoče, o tem obvestiti policijo. 

Mejni prehod pa je kraj, na katerem lahko v času obratovanja mejo prehaja določen krog oseb. 

 

1.3 EVROPSKA UNIJA IN ILEGALNE MIGRACIJE 
Ilegalne migracije so prav gotovo ena največjih težav, s katerimi se srečuje Evropska unija. 

Države članice Evropske unije se z nezakonitimi migracijami spopadajo od nastanka 

skupnosti. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je s spremenjenimi političnimi, 

gospodarskimi in varnostnimi razmerami, delno tudi kot posledica globalizacije, povečal 

pritisk nezakonitih migracij na države za evropsko schengensko mejo. Več kot 90 odstotkov 

ilegalnih vstopov v Evropsko unijo pripravijo dobro organizirane kriminalne organizacije. 

Vzroki za ilegalne migracije so različni, zlasti ekonomski in demografski, opazne so socialne 

razlike med državami, številni konflikti in oboroženi spopadi, kršitve človekovih pravic, 

ekološke in naravne katastrofe. To so dejavniki, ki nenehno spodbujajo migracijske pritiske iz 

manj razvitih držav v razvitejše. 

 

 

1.4 MIGRACIJSKA POLITIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Migracijska politika je sistem ukrepov in aktivnosti, s katerimi država poskuša vplivati na 

migracijske procese. Vsebuje vrsto ukrepov za urejanje, nadzorovanje in usmerjanje migracij. 

Vsaka država posebej določi svoje migracijske politike, z vstopom v Evropsko unijo pa 

morajo članice svoje migracijske politike uskladiti z migracijsko politiko Evropske unije. 
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Osnove migracijske politike Republike Slovenije so bile postavljene z Resolucijo o 

imigracijski politiki Republike Slovenije (Cinac, Z. E., 2003: 16). 

Resolucija o migracijski politiki opredeljuje cilje migracijske politike:  

 svetovna solidarnost in dejavno sodelovanje na področju preprečevanja vzrokov 

množičnih migracij, 

 aktivna slovenska politika v evropskem prostoru, 

 aktivna slovenska politika s sosednjimi državami v srednji in jugovzhodni Evropi, 

 zaščita in pomoč beguncem ter drugim iskalcem azila ter osredotočenje na možnost 

prostovoljnega vračanja, 

 regulacija priseljevanja, 

 preprečevanje nezakonitih migracij, 

 integracija, 

 stalno spremljanje razmer v Sloveniji in po svetu. 

 

 

1.5 ZAKONODAJA S PODROČJA NEZAKONITEGA PRISELJEVANJA IN 

NADZORA NAD TUJCI 
Evropska unija od držav članic pričakuje učinkovitost pri preprečevanju ilegalnih migracij. 

Republika Slovenija je s pridružitvijo Evropski uniji postala branik evropske jugovzhodne 

meje, zato se od nje pričakuje, da bo delo varuha meje strokovno in kvalitetno opravljala. Za 

uspešno opravljanje te naloge je bilo potrebno oblikovati ustrezno migracijsko politiko in 

sprejeti ustrezno pravno ureditev na področju migracij. Pravni red na področju azila, vstopa, 

gibanja in prebivanja tujcev, njihovega vračanja in izgona, zaposlovanja tujcev, nadzora 

državne meje in vizumskega režima ter sklepanja dvostranskih sporazumov o ponovnem 

sprejemu oseb, mora biti usklajen s predpisi Evropske unije, saj le v tem primeru predstavlja 

ustrezno podlago za enake ukrepe in enako zaščito, ki jo zagotavljajo ostale članice Evropske 

unije. Pravni red Republike Slovenije se bo moral tudi v prihodnje prilagajati spremembam in 

dopolnitvam pravnega reda Evropske unije na prej omenjenih področjih (Cinac, Z. E., 2003: 

15–16). 
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V Republiki Sloveniji je področje boja zoper nezakonito priseljevanje in nadzora nad tujci v 

notranjosti države urejeno z naslednjimi zakonskimi in podzakonskimi akti in drugimi 

predpisi (Cinac, Z. E., 2003: 22–36): 

KAZENSKI ZAKONIK določa kazniva dejanja in zanje predpisuje kazenske sankcije. 

Opredeljena so naslednja kazniva dejanja za to področje: prepovedano prehajanje meje ali 

ozemlja države, trgovina z ljudmi in ponarejanje listin. Poleg kazni zapora se za kazniva 

dejanja lahko izreče tudi stranska sankcija izgona tujca iz države in odvzem premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.  

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU določa pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je 

nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa se izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki 

jih določa kazenski zakonik na podlagi zakonitega postopka. 

ZAKON O PREKRŠKIH določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij 

zanje. Na podlagi tega zakona je mogoče za storjeni prekršek tujcu izreči kazen izgona.  

ZAKON O AZILU določa načela, pogoje in postopek za pridobitev azila, prenehanje azila 

ter status, pravice in dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji.  

ZAKON O TUJCIH določa pogoje in načine vstopa, zapustitve države in bivanja tujcev v 

Republiki Sloveniji. Določa tudi pooblastila državnih organov pri postopkih s tujci, kot tudi 

pravice in dolžnosti tujcev pri vstopu, bivanju in zapustitvi države. V postopkih s tujci ima 

policija pooblastilo za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev tujca na meji, izdajo ali 

razveljavitev vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in izvajanje zakonskih 

ukrepov ob ugotovljenih kršitvah zakona.  

ZAKON O POLICIJI določa policijska pooblastila, ki jih policisti izvajajo za boj proti 

ilegalnim migracijam. Policija sme na podlagi in v skladu s tem zakonom ugotavljati 

identiteto oseb, odkrivati storilce kaznivih dejanj in prekrškov, opraviti varnostni pregled 

oseb, stvari in prevoznega sredstva, izvajati protiteroristični pregled, odrediti bivanje tujcev 

pod strožjim policijskim nadzorom, uporabiti prisilna sredstva, ustaviti plovilo in ga 

pregledati ter preiskati in upravljati zbirko osebnih podatkov. 

ZAKON O NADZORU državne meje določa organizacijo in način izvajanja nadzora 

državne meje (varovanje državne meje in mejna kontrola), izvajanje policijskih ukrepov v 

notranjosti in mednarodno policijsko sodelovanje. Policija lahko na mednarodnih prometnih 

povezavah in objektih, pomembnih za čezmejni promet v notranjosti, ugotavlja identiteto oseb 
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ter opravi osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo stvari. Policija lahko 

zadrži osebo na območju mejnega prehoda, ki namerava ali je že prestopila mejno črto. 

PRAVILNIK O POLICIJSKIH POOBLASTILIH opredeljuje način izvajanja in 

razčlenjuje uporabo posameznih policijskih pooblastil, ki so določena v Zakonu o policiji in v 

drugih zakonih, če drugi zakoni opredeljujejo istovrstna pooblastila.  

 

1.6 POGOJI ZA VSTOP TUJCEV V REPUBLIKO SLOVENIJO  
Pravica vsake države je, da ne samo strogo nadzoruje priseljevanje na njeno ozemlje, ampak 

lahko tudi predpiše pogoje in načine za to. Republika Slovenija tako ni izjema. To so pogoji, 

katere mora izpolnjevati tujec, da lahko vstopi v Republiko Slovenijo (Cinac, Z. E., 2003: 22–

36): 

Obveznost posedovanja potne listine. Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki 

Sloveniji imeti veljavno potno listino, razen, če z zakonom ali mednarodnim sporazumom ni 

drugače določeno. 

Šteje se, da tujec nima veljavne listine za vstop:  

 če je potekel rok njene veljavnosti,  

 če poskuša uporabiti listino druge osebe, 

 če se ugotovi, da je listina ponarejena ali spremenjena, 

 če uporablja listine, ki niso priznane kot listine za prehod državne meje,  

 če je listina tako poškodovana, da iz nje ni mogoče ugotoviti istovetnost imetnika. 

 

1.7 ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO 
Tujci se morajo pri vstopu v državo ali njeni zapustitvi podrediti mejni kontroli. 

Razlogi za zavrnitev vstopa tujcu v Republiko Slovenijo so po 9. členu Zakona o tujcih 

različni. 

 Če obstajajo resni razlogi za sum, da utegne tujec pomeniti nevarnost za javni red in 

varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije, ali če obstaja sum, da bo njegovo 

bivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih in drugih nasiljih dejanj, 

nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posestjo in posredovanjem mamil ali 

izvrševanjem kakšnih drugih kaznivih dejanj. 
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 Če še ni potekel čas, za katerega je bil tujcu prepovedan vstop v državo. 

 Če tujec nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v Republiki Sloveniji in 

za vrnitev v državo, iz katere prihaja ali za potovanje v tretjo državo. 

 Če tujec na zahtevo pristojnega organa ne more utemeljiti namena in okoliščin 

nameravanega prihoda in bivanja v državi. 

 Obstajajo resni razlogi za sum, da se bo tujec zaposlil ali delal na ozemlju Republike 

Slovenije v nasprotju s predpisi o zaposlovanju in delu. 

 Je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi 

obveznostmi Republike Slovenije. 

 

DRŽAVLJANU EVROPSKE UNIJE JE MOGOČE VSTOP V REPUBLIKO 

SLOVENIJO ZAVRNITI V PRIMERU, KO: 

 nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista, 

 še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop v državo, 

 njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji bi pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali 

mednarodne odnose Republike Slovenije, ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v 

državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi 

obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih 

dejanj, 

 prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne bolezni in nima dokazila o 

vakcinaciji. 

 

Zavrnitev vstopa je odredba, ki je ni mogoče odložiti in jo je potrebno izvršiti nemudoma ter 

upoštevati do izpolnitve pogojev za vstop, kar se lahko zgodi tudi istega dne (npr. tujec dobi 

ustrezna denarna sredstva za preživljanje). V takem primeru se obstoj pogojev za vstop 

ponovno preverja v postopku mejne kontrole. Tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop, se 

vstop na ozemlje Republike Slovenije prepove, pri čemer se navedejo tudi razlogi za 

prepoved vstopa. Odločitev o zavrnitvi vstopa sprejme organ mejne kontrole – policist. 

 

1.8 VPLIV ILEGALNIH MIGRACIJ NA SLOVENIJO 
Ilegalne migracije tako vse pogosteje postajajo predmet resne varnostne razprave (Cinac, Z. 

E., 2003: 42). Zaradi svoje lege se Republika Slovenija sooča z grožnjami nacionalni varnosti 
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v obliki organiziranega kriminala, ilegalnih migracij, trgovanja z belim blagom, trgovanja z 

mamili, ilegalne trgovine z orožjem, terorizmom in pranjem denarja. Po letu 1990 je opaženo 

povečanje števila ilegalnih migracij v Evropo, katere del je postala tudi Slovenija. S 

pridružitvijo Evropski uniji je Republika Slovenija postala branik evropske jugovzhodne meje 

in postala zanimiva kot ciljna in ne le kot tranzitna država. Vedno večje število ilegalnih 

migracij pomeni varnostno grožnjo Sloveniji, Evropi in vsemu svetu, saj imajo lahko 

negativen vpliv na gospodarstvo, socialne razmere in kulturne vrednote. Z vidika nacionalne 

države bi nedvomno lahko govorili o soodvisnosti med varnostjo nacionalne države ter 

imigracijskimi tendencami v smislu obvladovanja različnih nazorov, vrednot, kulture in 

običajev različnih etničnih skupin znotraj nacionalnih meja. Migracije spreminjajo strukturo 

družbe v sociokulturnem, ekonomskem in političnem smislu, kar med drugim ustvarja nove 

pogoje za nastanek drugačnih odnosov med državljani določene države in priseljenci. Ti 

odnosi lahko povzročijo konflikte, ki izvirajo iz različnih želja oziroma potreb ter navad 

posameznikov in skupin. Če torej govorimo o varnosti v tem smislu, je te razlike potrebno 

upoštevati, prav tako pa tudi dejstvo, da lahko nacionalna država z represivnimi sredstvi 

takšne konflikte samo delno omili. Pri opredeljevanju odnosa med migracijami in nacionalno 

varnostjo vedno obstaja tveganje, da se priseljevanje tujcev na nacionalno ozemlje začne 

obravnavati in dojemati zgolj kot grožnja nacionalni varnosti oziroma suverenosti. Res je, da 

se na tak način vzpostavijo drugačni družbeni odnosi, saj obstaja možnost, da so med 

imigranti tudi osebe ali skupine, ki imajo kriminalne oziroma deviantne in nemoralne namene. 

V zadnjem času povezujemo ilegalne migracije z ekstremnim terorizmom, saj je bilo 

ugotovljeno, da so člani teroristične mreže Al Kaida pod pretvezo, da so v državi z namenom 

študija ali iz drugih vzrokov, izvedli 11. septembra 2001 teroristični napad v ZDA in 11. 

marca 2004 teroristični napad v Španiji.  

2 KRIMINALITETA 
Ilegalne migracije so problem, saj so povezane še z drugimi oblikami kriminala, predvsem s 

tihotapljenjem mamil, ponarejanjem dokumentov in korupcijo. Migranti so pri tem storilci in 

žrtve (Cinac, Z. E., 2003: 46–48). 

Kriminaliteto, ki spremlja ilegalne migracije, delimo na: 

 Primarno kriminaliteto, h kateri štejemo kazniva dejanja, ki jih neposredno storijo ilegalci. 

Ta so med drugim tudi: zloraba potnih listin, ilegalni prehodi državne meje, ropi, tatvine, 
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napadi, vlomi, poškodovanja tuje stvari, posilstva, promet z mamili, ponarejanje raznih 

listin, goljufije. 

 

 Sekundarno kriminaliteto, ki obsega področje organiziranega kriminala. Sem spadajo: 

tihotapljenje ljudi, trgovina z belim blagom, prostitucija, trgovina s človeškimi organi in 

krvjo, trgovina z mamili, razna ponarejanja, trgovina z otroki in gospodarski kriminal.  

 

 

2.1 TRGOVINA Z LJUDMI 
Trgovina z ljudmi je vsak prevoz ljudi ali trgovanje z njimi iz ekonomskih ali drugih osebnih 

razlogov. Trgovina z ljudmi je danes svetovni problem in je poleg masovnega tihotapljenja 

ljudi posel, ki omogoča združbam hiter in lahek zaslužek. Na stotisoče ljudi, predvsem žensk 

in otrok, je ugrabljenih, zavedenih, ogoljufanih, prodanih, trpinčenih in prisiljenih v suženjsko 

ali temu podobno izkoriščevalsko razmerje. Pojav je tako silovit, da so organi pregona bolj ali 

manj nemočni, saj ugotavljajo, da razbitje ene kriminalne združbe prodajalcev in 

preprodajalcev ljudi porodi več novih. Na ta fenomen vplivata hiter tehnološki napredek in 

svetovna globalizacija. Trgovina z ljudmi ne zajema le spolne zlorabe, ampak tudi delovno 

izkoriščanje v smeri suženjskega dela, beračenja in prodaje človeških organov. Žrtve so 

največkrat predmet nasilja, posilstev, pretepanja in drugih oblik fizične krutosti in psihičnega 

nadlegovanja. Največ žrtev tovrstne trgovine prihaja iz najrevnejših držav sveta, zlasti iz 

afriških, latinskoameriških in držav jugovzhodne ter srednje Evrope. Posebej je treba 

izpostaviti prodajo in prisilo žensk v prostitucijo, pornografijo, prisilne poroke in popolno 

suženjstvo. Spolna diskriminacija, revščina in vojne prisilijo na milijone žensk, da migrirajo v 

druge države z namenom iskanja zaposlitve ali poroke. Trgovci največkrat s prevaro, silo ali 

ugrabitvijo privedejo ženske do stanja, ko postanejo ranljive ter se ne morejo več izogniti 

prisilni prostituciji in suženjstvu. Tiste, ki skušajo pobegniti ali poiskati pomoč, tvegajo kruto 

maščevanje trgovcev z ljudmi. Evropske študije ugotavljajo, da so najpogostejše žrtve 

trgovine s človeškimi organi in krvjo albanski dečki. Ti se v Sloveniji znajdejo v azilnem 

domu, saj je Slovenija, vsaj praviloma, zanje tranzitna država. V pogovoru z njimi ugotovijo, 

da so zaradi revščine, v kateri živijo, najprimernejše žrtve tovrstne trgovine. Njihovi organi so 

zdravi, saj nimajo denarja za cigarete, alkohol in mamila. Če takega dečka v azilnem domu 

vprašajo, kako se je pripravljal na pot, jim ta pove, da je moral na pregled kri, ki ga je plačal 

organizator. Iz tega razberemo, da gre za trgovino z organi. Na cilju ga v najboljšem primeru 



 

13 
 

čakajo umazana, nevarna in težka dela, če bo neprimeren za darovalca organov. (Cinac, Z. E., 

2003: 46–49). 

 

 

Trgovina z ljudmi obsega (Prav tam): 

 pomoč pri nezakonitem prevažanju žensk v druge države z njihovim vedenjem in njihovo 

privolitvijo ali brez njihovega vedenja in njihove privolitve, 

 zavajanje migrantk glede namena migracije, 

 psihično in seksualno zlorabo žensk za namene trgovanja z njimi, 

 prodajo žensk ali trgovanje z njimi z namenom zaposlovanja ter poročne prostitucije ali 

drugih oblik zlorabljanja za ustvarjanje dobička. 

 

Kaznivo dejanje Trgovina z ljudmi najdemo tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije. 

Določbe 113. člena Kazenskega zakonika so naslednje:  

(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 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. 

javascript:fold(this,'1');
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(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 povezavi s tihotapljenjem ljudi, so pomembni še naslednji členi Kazenskega zakonika: 

SPRAVLJANJE V SUŽENJSKO RAZMERJE 

112. člen 

(1) 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. 

(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene države v drugo, se 

kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  proti mladoletniku, se 

kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 

privolitev te osebe, kaznuje z zaporom od enega do desetih let in denarno kaznijo. 

POSILSTVO 

170. člen 

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu 

spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali 

telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 

dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 

prostost, se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu 

spolnemu ravnanju, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo 

javascript:fold(this,'2',['2_1','2_2'],[':zakon:kz-1:include:113-clen-1-odstavek',':zakon:kz-1:include:113-clen-2-odstavek']);
javascript:fold(this,'3');
javascript:fold(this,'1');


 

15 
 

njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko 

premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena  storjeni proti osebi, s katero 

storilec živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti, se 

pregon začne na predlog. 

 

SPOLNO NASILJE 

171. člen 

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z neposrednim napadom na 

življenje ali telo in jo tako prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni zajeto v 

prejšnjem členu, se kaznuje z zaporom od šestih do desetih let. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno grozovito ali posebno poniževalno ali če je 

dejanje storilo več oseb zaporedoma ali nad obsojenci ali drugimi osebami, ki jim je vzeta 

prostost, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let. 

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi kakšno spolno dejanje iz prvega 

odstavka tega člena, tako da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo 

njeni ali njegovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko 

premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeni proti osebi, s katero 

storilec ali storilka živi v zakonski, zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 

partnerski skupnosti, se pregon začne na predlog. 

ZLORABA PROSTITUCIJE 

175. člen  

(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 

javascript:fold(this,'1');
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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. 

Kazenski pregon storilcev kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, pa je zgolj eden od 

ukrepov represivnih organov, ki pa ne omogoča celovitega reševanja problema. Poleg 

sankcioniranja storilcev so prav tako pomembni preventivni ukrepi. Pri tem je pomemben 

celovit in enoten pristop snovalcev in izvajalcev preventivnih programov za ciljne skupine, ki 

so jim ti preventivni programi namenjeni. Preventiva v trgovini z ljudmi bi morala biti 

usmerjena predvsem v zmanjševanje povpraševanja, ki je pomemben vzrok tega pojava, 

poudarjanje ranljivosti žrtev ter preprečevanje podkupljivosti javnega sektorja, ki se za denar 

vpleta v trgovino z ljudmi in sodeluje v njej. 

 

PRESADITEV ČLOVEŠKIH ORGANOV 

Trgovina z organi je opredeljena v mednarodnih dokumentih kot trgovina z ljudmi. 

Povpraševanje narašča, saj je za transplantacije značilna dolga čakalna doba, ker pa gre v 

večini primerov za življenje in smrt, trgovci to s pridom izkoriščajo. Potovanje organa, ki je 

primeren za transplantacijo, običajno poteka iz ekonomsko šibkejših držav v bolj bogate 

kraje. Pojav je v domeni dobro organiziranih kriminalnih združb, ki za izvedbo potrebujejo 

celo vrsto akterjev (Cep, M., 2019: 20). 
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Graf 2: Starost 
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Graf 3: Izobraževalni program 

 

 

 

Graf 4: Ali poznaš pojem trgovina z ljudmi? 
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Tisti, ki so odgovorili z odgovorom da, so opredelili pojem trgovina z ljudmi, kot: 

 prodajo ljudi za delovno silo in prodajo delov ljudi, 

 prodajo ljudi, po navadi otrok ali žensk, 

 prodajanje ljudi in organov, 

 zlorabljanje ljudi, 

 prodajanje ljudi, 

 trgovanje z ljudmi namesto blaga, 

 trgovino, kjer prodajajo ljudi, 

 preprodajanje organov, 

 belo blago, prostitucijo in beračenje, 

 trgovino, pri kateri so ljudje izkoriščani in zlorabljeni proti svoji volji, 

 trgovanje z organi in krvjo, 

 ugrabljanje ljudi in prodajanje, 

 prodajo otrok, žensk in moških za delovno silo, različne spolne usluge ter organe.  

 

 

Graf 5: Pomen Slovenije za trgovanje z ljudmi  
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Graf 6: Prevozna sredstva  

 

 

Graf 7: Po katerem organu je v Sloveniji največ potreb oziroma povpraševanja? 
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Graf 8: Prostitucija, povezana s trgovino z ljudmi  
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3.1 OVREDNOTENJE HIPOTEZ 
Hipoteze bomo ovrednotili s pomočjo odgovorov anketirancev in odgovorov, pridobljenih z 

intervjujem in podatki, ki so nam jih posredovali na Policijski postaji Celje.  

Hipoteza 1: Najbolj razširjena oblika trgovine z ljudmi je spolno izkoriščanje. 

Policija ne vodi tovrstne statistike. Odkrit je le manjši del tovrstnih kaznivih dejanj, zato 

izkušenj policistov  ne moremo posplošiti. 

Hipoteza ni bila potrjena niti ovržena. 

 

Hipoteza 2: Slovenija je tranzitna država za trgovanje z ljudmi. 

S to trditvijo se strinjajo vsi anketirani. Tudi podatki policije potrjujejo, da je Slovenija 

tranzitna država za trgovanje z ljudmi. 

Hipoteza je potrjena. 

 

Hipoteza 3: V Sloveniji ni prisotno trgovanje s človeškimi organi. 

Policija ni nikoli zaznala prisotnosti trgovanja s človeškimi organi. 

Hipoteza je potrjena. 

 

Hipoteza 4: Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo postala ciljna država pri izkoriščanju 

žrtev trgovine z ljudmi za prostitucijo. 

Iz komunikacije Policijske postaje Celje (glej Dodatek) lahko razberemo, da je Slovenija 

postala ciljna država pri izkoriščanju žrtev trgovine z ljudmi za prostitucijo. 

Hipoteza je potrjena. 

 

Hipoteza 5: Slovenci so vpleteni v tihotapljenje in trgovanje z ljudmi. 

V intervjuju so kriminalisti na Policijski postaji Celje potrdili, da so Slovenci vpleteni v 

tihotapljenje in trgovanje z ljudmi. 

Hipoteza je potrjena. 
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4 ZAKLJUČEK 
Nalogo smo zastavili preobsežno. Pravilnost hipotez smo preverili s pomočjo intervjuja. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo premalo anketirancev, da bi ugotovitve lahko posplošili na 

populacijo višjih letnikov naše šole. V nadaljevanju šolanja bomo raziskavo nadgradili. 

Zadnji dve leti to področje ni bilo deležno velike pozornosti zaradi pandemije koronavirusa. 

Omejitve gibanja na globalni ravni so zmanjšale število zaznanih ilegalnih migracij in s tem 

posledično trgovanja z ljudmi. Vojna v Ukrajini bo gotovo pripomogla k porasti števila 

izkoriščanja človeških stisk in s tem povezanih kaznivih dejanj, zlasti siljenja k prostituciji. 

Dosedanje raziskave kažejo, da so v nedovoljeno prostitucijo v veliki meri vključeni 

državljani Ukrajine. 
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6 DODATEK 

6.1.1 INTERVJU POLICIJA 

Ali je Slovenija tranzitna ali ciljna država? 

Slovenija je predvsem tranzitna država le za redke je ciljna. 

Ali je Slovenija ogrožena zaradi prodaje človeških organov?  

V Sloveniji in na območju policijske postaje Celje niso nikoli zaznali, sumili ali dobili indic o 

prodaji človeških organov. Tudi če je šlo za kakšno pogrešano osebo niso nikoli sumili, da bi 

šlo za trgovanje z njenimi organi. 

Ali so v Sloveniji prisotne kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi?  

V Sloveniji so prisotne kriminalne združbe katere se ukvarjajo z ilegalnimi prevozi oziroma s 

tihotapljenjem ljudi. Ljudje imajo raje, da prečkajo mejo z organizirano družbo in ne 

posamično. Kriminalnih združb je veliko in so med seboj povezane in delujejo tako, da jih čez 

eno državo prepelje ena združba nato pa jih prevzame druga in tako dalje do cilja. 

 

Kakšna prevozna sredstva se uporabljajo za ilegalne prevoze migrantov? 

Za prevoze se uporabljajo tovornjaki, kombiji in avtomobilni odvisno od števila migrantov. 

Večina migranti se odločajo za prestop meje peš.  

Katerega državljanstva so migranti? 

Večinoma so to državljani Afganistana, Pakistana, Bangladeša… . Potujejo pa preko držav 

bivše Jugoslavije. 

Kako vpliva na nas in našo nacionalno varnost ilegalen prevoz migrantov? 

Migracije nas ne ogrožajo, nas pa finančno gledano oslabijo saj je potrebno za migrante 

poskrbeti s hrana in zagotoviti bivanje (evropske konvencije). Migranti v večini zaprosijo za 

azil  in postopek pridobitve azila lahko traja tudi 6 mesecev in lahko v Sloveniji prebivajo 6 

mesecev kar pa je velik strošek. Migranti v večini primerov, ne vplivajo na našo varnost, a 

previdnost ni odveč saj so tudi že vlomili v kakšen vikend za prenočitev, ali pa so ukradli kaj 

hrane.  

Kakšno je zdravstveno stanje žensk katere so se ukvarjale s prostitucijo pod prisilo?  

In kam daste ženske po posilstvu? 
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Nadrejeni bi morali zagotavljati zdravstvene preglede, a se je že zgodilo, da je kakšna ženska 

okužila kakšno stranko. Za ženske je zagotovljeno bivanje v varnih hišah, katere so na skritih 

lokacijah. 

Ali ilegalne migrante vrnete v matične države?  

Migrante kateri so že vstopili v RS se ne pošlje nazaj iz države katere so prišli če zaprosijo za 

azil drugače se jih pošlje nazaj iz države katere so prišli. V postopku za pridobitve azila bivajo 

v RS in migrante se preveri če so upravičeni za azil drugače se jih pošlje nazaj.  Če migrante 

zaustavijo na meji in še ne pridejo v RS pa jih pošljejo nazaj iz prihajajoče države. Če je 

migrant zaprosil za azil v drugi državi pa se ga pošlje nazaj v tisto državo. 

Kakšen je zaslužek za ilegalne združbe, ki se ukvarjajo z ilegalnimi prevozi? 

Zaslužki so ogromni in se jih ne da natančno oceniti znani so samo podatki, da naj bi 

prevozniki migrantov zaslužili približno 400 € na glavo a prevozniki migrantov so najnižji 

sloj v hierarhiji se pravi da so zaslužki ogromni. 

 

Ali so zaznali da bi Slovenci bili žrtve trgovine z ljudmi? 

Ne nikoli niso zaznali, da bi Slovenci bili žrtve trgovine z ljudmi. Tudi nikoli niso Slovenca 

poslali nazaj iz katerekoli države razen tiralice. 

 

 

6.1.2 ZAKLJUČENA OBSEŽNA KRIMINALISTIČNA PREISKAVA S PODROČJA 

ZLORABE PROSTITUCIJE IN TRGOVINE Z LJUDMI - OBVESTILO ZA 

JAVNOST 

Celje, 3. september 2018 

Celjski kriminalisti in policisti so v noči iz 30. na 31. avgust, po skoraj devetmesečni 

preiskavi, ki je potekala v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije Generalne policijske 

uprave, opravili več hišnih preiskav in odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim storitve 

kaznivih dejanj povezanih s prostitucijo in trgovino z ljudmi. Vsi osumljeni so slovenski 

državljani, stari od 24 do 66 let. V obširni kriminalistični preiskavi so uporabili tako klasične, 

kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe. 
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Pri hišnih preiskavah smo osumljenim zasegli pištolo z naboji, manjšo količino prepovedanih 

drog kokain in konoplja, video nadzorni sistem s katerim so osumljenci kontrolirali 

uporabnike storitev v gostinskem lokalu ter več poslovne dokumentacije gospodarske družbe, 

v okviru katere so osumljenci organizirali izvajanje kaznivih dejanj. 

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da so akterji kriminalne združbe prostitucijo na območju 

Celja organizirali tako, da so na območju Žalca opremili stanovanjsko hišo ter za to dejavnost 

najprej novačili dekleta iz Slovenije. V nadaljevanju so osumljenci na različne načine 

vzpostavili stike z dekleti iz Ukrajine, ki so večinoma prihajala iz socialno šibkih okolij z 

neurejenimi razmerami. S preslepitvijo o delu plesalk v nočnih lokalih, so jih pripeljali in 

nastanili v gostinsko stanovanjskem objektu na območju Celja in jih prisiljevali k nudenju 

spolnih uslug proti plačilu. V mnogih primerih so jih silili k prekomernem uživanju 

alkoholnih pijač, dekleta so nato v opitem stanju silili k nudenju spolnih uslug. 

Devet državljank Ukrajine in štiri državljanke Slovenije, žrtev trgovine z ljudmi in zlorabo 

prostitucije, je v času preiskave, spolne usluge nudilo najmanj 700 strankam. Praviloma 

polovico zaslužka od spolnih uslug so zadržali osumljenci. Dekletom so celo zastavili višino 

mesečnega zaslužka, običajno okoli 1.000 €, če niso opravile dovolj storitev so morale razliko 

poravnati same. Cena spolnih uslug je znašala od 60 do 180 €. Pridobljeno premoženjsko 

korist osumljenih še ugotavljamo. 

Poleg omenjenega so osumljeni zavajali upravne organe v Republiki Sloveniji v postopkih 

izdaje dovoljenj za delo in prebivanja deklet. 

V zadevi smo kazensko ovadili osem oseb fizičnih in eno pravno osebo, za skupno petnajst 

kaznivih dejanj Trgovine z ljudmi po členu 113 kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivih 

dejanj Zlorabe prostitucije po členu 175 Kazenskega zakonika (KZ-1). 

Pet oseb smo v soboto privedli k preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Celju, ki je 

zanje odredil sodno pridržanje. 

Na področju boja zoper trgovino z ljudmi, policija na podlagi izvajanja svojih nalog ugotavlja, 

da se Republika Slovenija na področju trgovine z ljudmi pojavlja kot ciljna država za 

državljanke tretjih držav iz vzhodne in jugovzhodne Evrope, ki so v Republiki Sloveniji 

izkoriščane v zvezi prostitucije (Ukrajina, Moldavije in Srbija) in za dekleta iz območja EU 

(Madžarska, Slovaška), ki v Republiki Sloveniji nimajo urejenega začasnega prebivanja, niti 
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niso zaposlene in ustrezno socialno in zdravstveno zavarovane. Navedene se v Sloveniji 

ukvarjajo z izvajanjem stanovanjske prostitucije.  

V povezavi z omenjeno problematiko velja poudariti, da storilci z zlorabo odvisnega in 

podrejenega položaja domnevnih žrtev in z zlorabo ranljivosti žrtev dosežejo žrtvino 

podreditev in vdajanje v prostitucijo. Ugotavlja se, da storilci žrtev ne prisiljujejo v 

prostitucijo z uporabo fizične sile in z omejevanjem gibanja, temveč za njihov nadzor 

uporabljajo prefinjene metode ekonomskega prisiljevanja oziroma spravljanja v finančno 

odvisnosti, kot npr. s finančnim kaznovanjem za nespoštovanje hišnega reda in pravil na 

delovnem mestu, fiktivno minimalno plača, vračilom dolga, ki je nastal s pridobitvijo 

delovnega dovoljenja in prihodom v Slovenijo in podobno. 

6.1.3 ZARADI STORITVE KAZNIVIH DEJANJ TRGOVINE Z LJUDMI OVADILI 

ŠTIRI OSEBE 

Celje, 9. marec 2020 

Kriminalisti in policisti Policijske uprave Celje smo v sodelovanju z Generalno policijsko 

upravo, zaključili obsežno preiskavo v zvezi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi po I-V 

odstavku 113. člena Kazenskega zakonika -1, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v 

Celju. Štiri slovenske državljane stare od 42 do 74 let in eno pravno osebo smo kazensko 

ovadili zaradi storitve 25. kaznivih dejanj. 

V kriminalistični preiskavi, ki smo jo začeli v februarju 2019 in v kateri smo uporabili tako 

klasične kot tudi prikrite preiskovalne ukrepe smo ugotovili, da so akterji kriminalne združbe, 

s pomočjo oglasov in z osebnimi kontakti vzpostavljali stike z dekleti in poskrbeli za njihovo 

namestitev v enem izmed hotelov na območju Policijske uprave Celje. Dekleta, večinoma 

Ukrajinke, so izvirale pretežno iz socialno in ekonomsko šibkih okolij. Po namestitvi v hotelu, 

so se bile prisiljene pod nadzorom in s pravili, ki so jih postavili osumljeni, prostituirati v 

hotelskih sobah in v drugih prostorih. S strankami so prihajale v stik v nočnem klubu, ki 

deluje v okviru hotela. Če so se uprle nudenju spolnih storitev, so jim delovno pogodbo 

prekinili in jih denarno kaznovali. 

Plačila za spolna dejanja so bila njihov edini vir zaslužka. Osumljeni so jih spravljali v 

ekonomsko podrejen položaj tudi s tem, ko so morale vračati mesečna nakazila osebnih 
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dohodkov. Svoj del nezakonite pridobljene premoženjske koristi so osumljeni pridobivali tudi 

z obveznim plačilom držajih pijač dekletom, kar je bil pogoj za koriščenje spolnih uslug. 

V času preiskave smo identificirali 24 žrtev trgovine z ljudmi, poleg Ukrajink še eno 

Romunko in eno Moldavko. V poprečju so osumljenci razpolagali z osmimi do dvanajstimi 

žrtvami, ki so imele mesečno okoli 250 uporabnikov spolnih storitev. 

Ob zaključku preiskave smo po odredbi sodišča opravili štiri hišne preiskave in trem osebam 

za čas preiskovalnih dejanj odvzeli prostost. Pri eni izmed osumljenk, ki je zaposlena kot 

natakarica, smo našli 104.000 EUR gotovine. Le to smo ji zaradi suma protipravne 

premoženjske koristi zasegli. Protipravno premoženjsko korist osumljencev še ugotavljamo. 

 


