
Delo slovenske policije na področju trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije 
 

- informacija z novinarske konference 1. 3 2010 - 
 
 
Aktivnosti policije na področju preprečevanja in odkrivanja trgovine z ljudmi in zlorabe 
prostitucije so bile v letu 2009 usmerjene v odkrivanje kriminalnih žarišč, posameznikov in 
kriminalnih združb, ki z vsemi oblikami izkoriščanja žrtev trgovine z ljudmi in prostitucije 
pridobivajo protipravno premoženjsko korist. 
 
Lani je slovenska policija zaznala več različnih pojavnih oblik trgovine z ljudmi. Največ 
obravnavanih primerov je bilo zaznanih kot oblik spolnega izkoriščanja in izkoriščanja 
delovne sile. Primerov služinčadi in beračenja v letu 2009 ni bilo zaznanih. Med 
obravnavanimi primeri so bili kot potencialne žrtve trgovine z ljudmi obravnavani tudi štirje 
mladoletniki. 
 
Ugotavljamo, da je bilo lani zaznanih več primerov izkoriščanja dela, kar je odraz tudi 
trenutnih gospodarskih razmer in večje pripravljenosti ljudi, da sprejemajo najrazličnejše 
ponudbe za delo, da se le zaposlijo.  
 
Pri zagotavljanju pomoči žrtvam trgovine z ljudmi je policija v več primerih aktivno sodelovala 
z nevladno organizacijo Slovenska Karitas in društvom Ključ. 
 
 

Trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1) 
 
Policija je v letu 2008 obravnavala 1 (9 v 2008) kaznivo dejanje trgovine z ljudmi, na pristojno 
državno tožilstvo je bilo podano 1 (1) poročilo. Kazensko je bil ovaden 1 (24) osumljenec, v 
postopku so bili 3 oškodovanci. 
 
Poleg primerov trgovine z ljudmi, za katere je policija podala kazensko ovadbo ali poročilo 
pristojnemu tožilstvu, je bilo obravnavanih še 9 primerov sumov trgovine z ljudmi. V nekaterih 
primerih poteka še postopek zbiranja obvestil in dokazov, v drugih primerih pa je bila na 
podlagi zbranih obvestil in dokazov podana kazenska ovadba za druga kazniva dejanja, kot 
zloraba mladoletne osebe ali s področja kršenja pravic delavcev. 
 
 

Spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1) 
 
Kaznivih dejanj ni bilo obravnavanih (v letu 2008 jih je bilo 6). Na pristojno državno tožilstvo 
je bilo podano 1 poročilo (0).  
 
V fazi zbiranja obvestil in dokazov je en primer izkoriščanja delovne sile, kot posledica 
kršenja mednarodnih pogodb s področja izkoriščanja ljudi in kršenja človekovih pravic. 
 
 

Zloraba prostitucije (175. člen KZ-1) 
 
Obravnavanih je bilo 27 (5 v letu 2008) kaznivih dejanj. Kazensko je bilo ovadenih 12 
osumljencev (6 v letu 2008). Identificiranih je bilo 25 oškodovancev - žrtev, od katerih je 12 
pristalo v sodelovanje z organi odkrivanja in pregona. Na pristojno državno tožilstvo sta bili 
podani 2 poročili. 
 
Pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj zlorabe prostitucije je bilo ugotovljeno, da je veliko 
število oškodovank državljank Slovenije, sledijo državljanke Slovaške, Madžarske in Češke. 
Kot posebnost pa, da se ta oblika izkoriščanja izvaja v najetih stanovanjih in turističnih 
objektih. 



 
 
Tabela: Statistični podatki v RS v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 
 

Št. kaznivih 
dejanj 

Št. ovadenih 
osumljencev Zloraba prostitucije in trgovina z ljudmi 

2008 2009 

Poras
t/ 
upad 
(v %) 2008 2009 

Poras
t/upad
(v %) 

Zloraba prostitucije 5 27 … 7 32 … 
Spravljanje v suženjsko razmerje 3 - - 5 - - 
Trgovina z ljudmi 9 1 … 24 1 … 
Skupaj 17 28 64,7 36 33 -8,3 
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