AKCIJSKI NA RT MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA BOJ
PROTI TRGOVINI Z LJUDMI ZA LETO 2007
Uvod
Na podlagi podobnih si definicij je trgovina z ljudmi v Republiki Sloveniji opredeljena kot
vsaka oblika rekrutiranja, prodaje ali prenosa ranljivih posameznikov ali skupin naj si bo
znotraj ali izven države, z namenom izkoriš anja v obliki prostitucije, prisilnega dela,
suženjstva ali podobne prakse in tudi prenosa organov za dobi ek. Temelji na pla ilu ali
drugem nadomestilu ter na uporabi fizi nega ali drugega nasilja, prevari, goljufiji tako, da se
doseže soglasje ali nadzor nad žrtvijo.
Kljub, v zadnjem obdobju prepoznavni trgovini z ljudmi znotraj državnih meja, je potrebno
upoštevati specifi nosti posamezne države, ki se glede na potek trgovine z ljudmi razvrš ajo
na države izvora, tranzita in kon ne destinacije. Pojav trgovine z ljudmi je v Sloveniji znan
ve inoma kot trgovina z ženskami, namenjena spolnemu izkoriš anju in zlorabi. Slovenija je
na tem podro ju tako država izvora, tranzita kot ciljna država. Uradni podatki o trgovini z
ljudmi so skopi, saj so prijave kaznivih dejanj redke, zaradi zapletenosti in prikritosti primerov
pa je odkrivanje in pregon kaznivih dejanj dodatno oteško en. Poleg analiz in vzpostavitve
sistema mednarodno primerljivih kazalcev sta klju ni podro ji prepre evanja trgovine z ljudmi
sistemska obravnava žrtev trgovine z ljudmi, kjer koordinirano sodelujejo vse pristojne
institucije, ter podro je preventive oziroma ozaveš anja o nevarnostih trgovine z ljudmi.
Vlada Republike Slovenije je leta 2003 potrdila ustanovitev Medresorske delovne skupine za
boj proti trgovini z ljudmi, ki nadaljuje svoje predhodno delovanje v okviru Ministrstva za
zunanje zadeve – Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo. Medresorska delovna skupina
na rtuje strategije in koordinira izvajanje aktivnosti za boj proti trgovini z ljudmi, pri tem pa
sodeluje s primerljivimi mehanizmi v Evropski Uniji. Medresorsko delovno skupino sestavljajo
predstavniki resornih ministrstev in vladnih služb ter nevladnih organizacij. Konkretne
aktivnosti za boj proti trgovini z ljudmi so opredeljene v periodi nih akcijskih na rtih. Glede na
dosedanje delo pri vzpostavitvi in izvajanju razli nih projektov v boju proti trgovini z ljudmi,
kot tudi ob upoštevanje predvidenih aktivnosti opredeljenih v Na rtu EU o najboljših praksah,
standardih in postopkih za prepre evanje in boj proti trgovini z ljudmi (C311, 09/12/2005) ter
Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005 – 2013,
sprejeti v Državnem zboru Republike Slovenije 28. 10. 2005, je potrebno ohraniti kontinuiteto
dela tudi na tem podro ju. Ob izteku Akcijskega na rta Medresorske delovne skupine za boj
proti trgovini z ljudmi za obdobje 2004 – 2006 (Sklepi vlade št.: 240-05/2003-1 dne
18.12.2003, 240-05/2003-3 dne 22.7.2004 in 23100-2/2005/9 dne 24.11.2005) je zato
smiselno zagotoviti nadaljnje izvajanje nekaterih obstoje ih projektov, kot tudi opredeliti nove
naloge, ki so v skladu s potrebami in obvezami reševanja problematike trgovine z ljudmi v
Republiki Sloveniji.

I.

Zakonodajni okvir

1.

Predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z
ljudmi

Na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št.
51002-9/2006/3 z dne 23.2.2006 je bila Konvencija Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z
ljudmi podpisana s strani stalne predstavnice Republike Slovenije pri Svetu Evrope dne
3.4.2006. Po zaklju enem strokovno redakcijskem postopku slovenskega prevoda
konvencije in medresorski uskladitvi, bo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo predlog
Zakona o ratifikaciji omenjene konvencije, ki ga bo Vlada Republike Slovenije predložila
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Podpis in ratifikacija Konvencije Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi sta kot
aktivnost do konca leta 2007 opredeljeni tudi v Na rtu EU o najboljših praksah, standardih in
postopkih za prepre evanje in boj proti trgovini z ljudmi (Ur. l. C 311, 09/12/2005).
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve,
Urad Vlade za enake možnosti, Služba Vlade za zakonodajo
marec 2007

II.

Preventiva

1.

Informacijska kampanja namenjena ozaveš anju ciljne populacije, kot tudi širše
javnosti

Ena temeljnih aktivnosti preventivnega delovanja, je informiranje in s tem ozaveš anje
širše javnosti kot tudi posameznih ciljnih skupin o problematiki trgovine z ljudmi. Na podlagi
izhodiš opredeljenih v Na rtu EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za
prepre evanje in boj proti trgovini z ljudmi (Ur. l. C 311, 09/12/2005 poglavje 3 to ka 2), kot
tudi zavedanja o pomanjkanju tovrstnih preventivnih akcij v Republiki Sloveniji, je potreben
koordiniran in celovit pristop informiranja, usmerjenega v zmanjševanje povpraševanja po
storitvah, ki vzpodbujajo trgovino z ljudmi.
Medresorska delovna skupina izmed svojih lanov imenuje ožjo delovno skupino, ki bo v
sodelovanju z Uradom Vlade za informiranje na osnovi vsebinskih izhodiš in prioritet
pripravila komunikacijski na rt v podporo prepre evanja oz. zmanjševanja vseh aktivnosti
trgovine z ljudmi. V izvedbenem na rtu bodo dolo eni komunikacijski cilji, prioritetne ciljne
javnosti, klju na sporo ila, terminski na rt, dolo eni izvajalci ter potrebna finan na sredstva
za izvedbo projekta. Delovna skupina za komuniciranje bo predlog komunikacijskega na rta
pripravila v letu 2007, izvajali pa bi ga predvidoma obdobje v akcijskem na rtu 2008 – 2009.
Za pripravo in izvedbo na rta komuniciranja je zadolžena delovna skupina za komuniciranje.
Informiranje in ozaveš anje širše javnosti poteka ves as s pomo jo rednega informiranja
javnosti o delu medresorske delovne skupine za prepre evanje trgovine z ljudmi (tiskovne
konference ob sprejemanju letnih poro il, seminarji, posveti, uspešno zaklju eni primeri…).
Za informiranje splošne javnosti o delu medresorske delovne skupine so zadolženi
nacionalni koordinator in institucije, ki sodelujejo v medresorski delovni skupini ob pomo i
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služb za odnose z javnostmi iz sodelujo ih institucij. Za predstavitev dela MDS na vladni
spletni strani skrbi Urad vlade za informiranje.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
2.

Urad Vlade za informiranje
Resorna institucije in nevladne organizacije.
prva polovica 2007

Vzpostavitev in spremljanje mednarodno primerljivih kazalcev o trgovini z
ljudmi

Študija, ki bi analizirala obstoje e prakse in politike za prepre evanje trgovine z ljudmi in
spolnega izkoriš anja zaradi prostitucije in pornografije, je v osnovi opredeljena v Resoluciji o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005 – 2013. Medresorska
delovna skupina ocenjuje, da bi bila študija primerna podlaga za vzpostavitev mednarodno
primerljivih kazalcev tudi na podro ju trgovine z ljudmi. Napredek držav na podro ju
prepre evanja trgovine z ljudmi ocenjujejo enkrat letno tudi Združene države Amerike v
skladu z njihovo notranjo zakonodajo, prav tako pa je to podro je stalno prisotno v razli nih
poro ilih mednarodnih organizacij kjer so obravnavane lovekove pravice.
Ministrstvo za zunanje zadeve spodbudi izvedbo mednarodno primerjalne študije, ki je
ovrednotena na 20.800 EUR (cca 5 mio SIT).
Zagotovitev financ:
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
3.

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve
Zainteresirane raziskovalne institucije
december 2007

Krepitev nadzorstvenih mehanizmov glede izdaje delovnih dovoljenj

S ciljem zmanjševanja potencialnih možnosti zlorabe delovnih dovoljenj v primerih
zaposlovanja iz tujine, kjer bi lahko okoliš ine kazale na možnost trgovine z ljudmi, velja
okrepiti mehanizme:
- opredeljevanja vsebinskih kriterijev za posamezne kategorije zaposlitve ali dela, med
drugim ponovno preveriti kriterije za izdajo delovnih dovoljenj za zaposlitev barskih
plesalk in po potrebi posebej dolo iti kvote za specifi ne kategorije.
- zagotavljanje nadaljnjega aktivnega sodelovanja med organi policije, zavodom za
zaposlovanje in drugimi upravnimi organi z namenom medsebojnega obveš anja in
sodelovanja, zlasti v primerih trgovine z ljudmi.
- nadzora (redni in izredni nadzori) delovne inšpekcije za delovna dovoljenja izdana za
poklic plesalke ter zagotoviti u inkovito in hitro kaznovanje kršiteljev (Inšpektorat za delo,
Sodnik za prekrške).
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
4.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve – Generalna policijska uprava
kontinuiran proces

Omogo anje zgodnjega odkrivanja trgovine z ljudmi v postopkih izdaje vizumov
na konzularnih predstavništvih v tujini

Aktivnost ozaveš anja in izpopolnjevanja konzularnega osebja o potencialnih možnostih
trgovine z ljudmi v postopkih, ki jih imajo s tujimi državljani pri izdaji vizumov, se je v minulem
obdobju izkazala za u inkovit preventiven ukrep. Pravo asno obveš anje o dvomljivih
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okoliš inah, ki ga zazna konzularno osebje v postopkih s tujci je vsekakor potrebno
vzpodbujati in z usposabljanji primerno nadgrajevati. Potrebno je nadaljevati z aktivnostmi
mejne policije v neposrednih postopkih s tujimi državljani (rizi ne skupine) in ob zaznavanju
kaznivih dejanj, ki potencialno kažejo na trgovino z ljudmi (ponarejeni osebni dokumenti in
dovoljenja o vstopu v državo, ve kratno prehajanje državnih mej s strani sumljivih oseb,…).
V dodatno ozaveš anje in usposabljanje zgodnjega odkrivanja in prepre evnja trgovine z
ljudmi se vklju i tudi javne uslužbence, ki v upravnem postopku odlo ajo o izdaji dovoljenj za
prebivanje. V tem kontekstu velja nadaljevati s sodelovanjem in povezovanjem med Policijo,
Direktoratom za upravne notranje zadeve in konzularnim sektorjem Ministrstva za zunanje
zadeve ter s tem posredno z najbolj izpostavljenimi veleposlaništvi Republike Slovenije v
tujini.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za notranje zadeve – Generalna policijska uprava
kontinuiran proces

III.

Preiskovanje in kazenski pregon

1.

Spremljanje posameznih primerov pregona kaznivih dejanj v povezavi s
trgovino z ljudmi

Pri preiskavi in pregonu kaznivih dejanj s podro ja trgovine z ljudmi predvsem k.d. »Trgovina
z ljudmi« in »Spravljanje v suženjsko razmerje« je bilo s strani Policije in Državnega tožilstva
v minulih treh letih obravnavanih v povpre ju do deset primerov letno. Zaradi dolgotrajnosti in
asovne odmaknjenosti posameznih primerov se ugotavlja pomanjkanje informacij z vidika
njihovega spremljanja do zaklju ka sodnega procesa.
Glede na relativno majhno število kazenskih pregonov kaznivih dejanj s podro ja trgovine z
ljudmi se Medresorska delovna skupina zavzema za njihovo sprotno spremljanje do
zaklju nih obsodb, saj bi na ta na in lahko dodatno zagotovili preglednost in argumentiranost
razpleta posameznih primerov.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Vrhovno državno tožilstvo
Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve – Generalna
policijska uprava
kontinuiran proces

IV.

Pomo in zaš ita žrtev

1.

Oskrba žrtev trgovine z ljudmi

Medresorska delovna skupina je kot eno od svojih prednostnih nalog dolo ila zagotovitev
vseh oblik pomo i žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, posebno tistim, ki bi bile
pripravljene pri ati v kazenskem postopku. S tega vidika je žrtvam trgovine z ljudmi potrebno
nuditi ustrezno pomo in asistenco, opredeljeno v mednarodnih dokumentih, katerih
obveznosti prevzema tudi Republika Slovenija.
Tovrstne oblike pomo i se nanašajo na pomo žrtvam pri njihovem telesnem, psihološkem in
socialnem okrevanju kot tudi na pomo pri urejanju statusa ter kazenskem postopku in
vsebujejo:
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-

ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo
psihološko pomo
pomo pri zagotavljanju nujne medicinske pomo i
prevajalske storitve in tolma enje, e je potrebno
svetovanje in informacije v zvezi z njihovimi zakonitimi pravicami
zagotavljanje primerne pomo i otrokom žrtvam trgovine z ljudmi skupaj z njihovo
socialno reintegracijo ter njihovim celovitim telesnim in duševnim okrevanjem,
razen pri postopkih, dolo enih v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih;
pri obravnavanju otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, je glavno vodilo korist otroka.

-

pomo pri urejanju statusa v Republiki Sloveniji
pomo pri seznanjanju otrok žrtev z njihovimi pravicami, njihovo vlogo ter z
vsebino in asovnim razporedom in potekom postopkov in z razrešitvijo njihovih
zadev
pomo , ki zagotavlja, da so pravice in interesi žrtev trgovine z ljudmi zastopani in
obravnavani na ustreznih stopnjah kazenskega pregona proti storilcem
pomo pri zagotavljanju ustrezne podpore otrokom žrtvam v celotnem pravnem
postopku
strokovno usposabljanje izvajalca oskrbe z ostalimi sodelujo imi subjekti (policija,
delavci centrov za socialno delo idr.) v procesu pomo i žrtvam in pregona
storilcev.

-

Na podlagi mednarodnih izkušenj se s tovrstno obliko oskrbe žrtev trgovine z ljudmi ukvarjajo
predvsem nevladne organizacije, ki lahko z medsebojno povezanostjo in izmenjavo dobre
prakse naju inkoviteje opravljajo to dejavnost. Pri tem je pomemben dejavnik kontinuirano
usposabljanje in izobraževanje izvajalca projekta skupaj s sodelujo imi organizacijami v
procesu neposredne pomo i žrtvam ter v procesu pregona in sojenja storilcem kaznivih
dejanj.
Projekt vsebuje krizne namestitve oziroma osnovne oblike oskrbe, navedene pod alineami
od 1 do 6, ter na ta na in omogo i žrtvam trgovine z ljudmi umik iz zate enega okolja.
Obdobje krizne namestitve traja praviloma do 5 dni, ko žrtev izrazi željo po vrnitvi domov ali
pa izkoristi zakonsko predvideno obdobje za razmislek (tri mesece), v katerem se lahko
odlo i za sodelovanje z organi preiskave in pregona.
e se žrtev trgovine z ljudmi odlo i za sodelovanje z organi preiskave in pregona, se vsebina
projekta naveže na drugi sklop aktivnosti oskrbe, ki pri tujih državljanih–žrtvah zajema
urejanje statusa nastanitve (podlaga za to je ZoT) ter pomo pri zagotavljanju pravic
zastopanosti in obravnave v kazenskih pregonih proti storilcem. Na podlagi tega je tem
žrtvam potrebno v okviru varnega prostora zagotoviti vso potrebno zaš ito v postopkih
pri anja na sodiš u. Aktivnosti zajemajo po potrebi tudi nadaljevanje s temeljnimi elementi
oskrbe, opredeljenimi v prvih šestih alineah, vendar za praviloma manjše število
uporabnikov. Delo s temi pa zahteva dolo ena znanja in usposobljenost, ki bodo zagotavljala
izvedbo oskrbe, opredeljene v alineah od 7 do 10.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za notranje zadeve bosta
zagotovili izvajanje projekta "Oskrba žrtev trgovine z ljudmi". Sredstva za izvajanje projekta
se v letu 2007 podelijo na podlagi isto asnega in usklajenega javnega razpisa, ki ga glede na
vsebino objavita ministrstvi. Pri tem se od izvajalca projekta zahteva kontinuiteta in
povezanost vseh postopkov, katerih kon ni cilj je pomo žrtvam trgovine z ljudmi.
V ta namen bo potrebno v letu 2007 v Prora unu Republike Slovenije zagotoviti skupno
68.000 EUR (cca. 16.3 mio sit), od tega MDDSZ 33.000 EUR (cca 7,8 mio sit), MNZ pa
35.000 EUR (cca 8.4 mio sit).
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Zagotovitev financ:
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
2.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje
zadeve
Organizacije usposobljene za pomo žrtvam trgovine z ljudmi
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje
zadeve
januar 2007

Nadaljevanje projekta uvajanja mehanizma za prepoznavanje, pomo in zaš ito
žrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji
(PATS)

Splošno znano dejstvo je, da azilni postopki v posameznih državah predstavljajo enega od
migracijskih kanalov, ki ga tihotapci in trgovci ljudi lahko zlorabijo za transport oseb v ciljne
države. Glede na dejstvo, da ostaja Slovenija iz vrste vzrokov za ve ino prosilcev za azil
tranzitna država, je možnost za tako zlorabo nacionalnega azilnega sistema povsem realna.
Prav tako se v azilnih postopkih pojavljajo primeri, ko gre za žrtve trgovine z ljudmi, katerih
identifikacija ni enostavna. V želji, da bi ustrezno uredili to vprašanje, je smiselno, da
Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za azil pri Ministrstvu za notranje zadeve ter izbrane
nevladne organizacije skupaj nadaljujejo z izvajanjem projekta PATS, ki je bil v osnovi
zastavljen v obdobju 2004 – 2006.
Glavni cilj projekta je nadaljevanje uvajanja dolo enih mehanizmov za prepoznavanje,
pomo in zaš ito žrtev trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji.
Stališ e medresorske delovne skupine je da projekt podpre s spodbujanjem medsebojnega
sodelovanja v projekt vklju enih partnerjev. Medresorska delovna skupina se zavzema za
nadaljevanje regionalizacije modela PATS na nekatere izbrane države Zahodnega Balkana.
Ministrstvo za zunanje zadeve bo zagotovilo politi no podporo s spodbujanjem prenosa
znanj, ki so jih v okviru PATS razvile slovenske nevladne organizacije in financiralo projekt v
dolo enem obsegu.
Projekt je za leto 2007 finan no ovrednoten na 20.800 EUR (cca 5 mio SIT).
Zagotovitev financ:
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Ministrstvo za zunanje zadeve
Nevladne organizacije usposobljene za nudenje tovrstne pomo i
Ministrstvo za notranje zadeve
2007

V.

Izobraževanje

1.

Izvajanje programov usposabljanja policije na podro ju boja proti trgovini z
ljudmi

Ministrstvo za notranje zadeve – Policija bo nadaljevala s usposabljanjem policistk in
policistov tudi za posredovanje in obravnavo na podro ju prepre evanja trgovine z ljudmi,
predvsem trgovine z ženskami z namenom spolnega izkoriš anja in zlorabe zaradi
prostitucije in pornografije. V okviru rednih letnih programih usposabljanj bodo sodelovali
strokovnjakinje in strokovnjaki za to podro je pristojnih institucij in nevladnih organizacij.
Projekt je v osnovi opredeljen v Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških 2005 – 2013, usmeritve za tovrstne oblike usposabljanja pa so podane tudi
v Na rtu EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za prepre evanje in boj proti
trgovini z ljudmi.
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V kontekstu izboljšav in poenotenosti izobraževalnih procesov s tega podro ja je smiselna
priprava skupnega pravno – prakti nega priro nika glede prepre evanja in boja proti trgovini
z ljudmi. Skupen priro nik pripravita MNZ – Policija in Vrhovno državno tožilstvo.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
2.

MNZ – Policija
Organizacije in strokovnjaki s podro ja boja proti trgovini z ljudmi
kontinuiran proces

Vklju evanje vsebin o problematiki trgovine z ljudmi v šolski kurikulum

V redna letna izobraževanja in usposabljanja pedagoškega in svetovalnega kadra, ki jih
izvaja Zavod RS za šolstvo, bodo vklju ene tudi vsebine problematike trgovine z ljudmi,
prostitucije in pornografije, s poudarkom na preventivnem ozaveš anju otrok in mladine o
nevarnostih trgovine z ljudmi. Podobne oblike izobraževanja – ozaveš anja so se v
preteklem obdobju izvajala s strani nevladnega sektorja in so se izkazala kot uspešna. Zato
Medresorska delovna skupina ocenjuje, da je usposabljanje u iteljic in u iteljev potrebno
izvesti v obliki seminarjev in v okviru letnih delovnih na rtov Zavoda RS za šolstvo.
Projekt je v osnovi opredeljen v Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških 2005 – 2013.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:
3.

Ministrstvo za šolstvo in šport – Zavod RS za šolstvo
Organizacije in strokovnjaki s podro ja boja proti trgovini z ljudmi
kontinuiran proces

Strokovno izpopolnjevanje organov pregona (tožilstva) in sodstva

Glede na dejstvo, da je usposobljenost in specifi nost znanj s podro ja boja proti trgovini z
ljudmi potrebna tudi pri organih kazenskega pregona in sodstva, je smiselno z razli nimi
oblikami tovrstnih izobraževanj in usposabljanj nadaljevati. Pomanjkanje le tega je zaznati
predvsem v sodstvu, kar je morebiti lahko tudi razlog maloštevilnih obsodb s tega podro ja.
Tako bo problematika trgovine z ljudmi del izobraževanja v okviru sodniških in tožilskih šol
Centra za izobraževanje v pravosodju.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Ministrstvo za pravosodje
organizacije in strokovnjaki s podro ja boja proti trgovini z ljudmi
december 2007

VI.

Mednarodno sodelovanje

1.

Sodelovanje v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za prepre evanje
in boj proti trgovini z ljudmi

Prepre evanje in boj proti trgovini z ljudmi se ne usmerja zgolj znotraj meja ene države. V
cilju doseganja ve jih u inkov se aktivnosti združujejo tako na meddržavni, kot tudi regijski in
mednarodni ravni. Vloga strokovno usposobljenih kadrov vladnih in nevladnih organizacij je v
aktivnem prispevanju znanj in izmenjavi izkušenj pri snovanju skupnih usmeritev in ukrepov s
tega podro ja. Tovrstne aktivnosti bodo prisotne z udeleževanjem slovenskih predstavnikov
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na mednarodnih in regionalnih posvetih, delavnicah in konferencah, kot tudi aktivna vloga
slovenskih predstavnikov v okviru institucij EU.
Drugi vidik mednarodnega sodelovanja je operativne narave, predvsem kot odraz
sodelovanja posameznih služb (policija, tožilstvo) v konkretnih primeri odkrivanja in pregona
kaznivih dejanj s podro ja trgovine z ljudmi. Te naloge so opredeljene tudi znotraj Na rta EU
o najboljših praksah, standardih in postopkih za prepre evanje in boj proti trgovini z ljudmi.
Na osnovi tega je potrebno tudi v letu 2007 nadaljevati z nekaterimi že ute enimi oblikami
sodelovanja znotraj EUROPOL-a, INTERPOL-a, SECI centra, EUROJUST-a, kot tudi s
krepitvijo bilateralnega sodelovanja na tem podro ju.
Nosilec:
Sodelujo i:
Rok:

Resorna ministrstva in vladne službe ter druge zainteresirane organizacije
Organizacije in strokovnjaki s podro ja boja proti trgovini z ljudmi
2007
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Tabela 1: Stroškovni pregled po posameznih projektih
- II. 2. Vzpostavitev in spremljanje mednarodno primerljivih kazalcev o trgovini z ljudmi;
20.800 EUR (cca 5 mio SIT)
- IV. 1. Oskrba žrtev trgovine z ljudmi; 33.000 EUR (cca 7.8 mio SIT) + 35.000 EUR (cca 8.4
mio SIT)
- IV. 2. Nadaljevanje projekta uvajanja mehanizma za prepoznavanje, pomo in zaš ito žrtev
trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji – PATS; 20.800
EUR (cca 5 mio SIT).

Tabela 2; Pregled financiranja projektov po posameznih ministrstvih za leto 2007
Prora unski
uporabnik

prora unska postavka

Skupaj

MDDSZ

4070 Nevladne organizacije na podro ju otroka i družine

33.000 EUR

MNZ

6094 Oskrba migrantov

35.000 EUR

MZZ
2023 OVSE Materialni stroški
41.600 EUR
__________________________________________________________________________
Skupaj vse

109.600 EUR
(cca 26.300.000,- SIT)
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I. Ocena finan nih posledic
Teko e leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno pove anje (+) ali zmanjšanje
(-) prihodkov državnega prora una
Predvideno pove anje (+) ali zmanjšanje
(-) odhodkov državnega prora una

109.600
EUR

Predvideno pove anje (+) ali zmanjšanje
(-) obveznosti za druga javna finan na
sredstva

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih
prora unskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
Šifra
PP

Ime prora unske postavke

Ime prora unskega
uporabnika

Znesek za
teko e leto (t)

4070

Nevladne organizacije na
podro ju otroka i družine

MDDSZ

33.000 EUR

6094

Oskrba migrantov

MNZ

35.000 EUR

2023

OVSE Materialni stroški

MZZ

41.600 EUR
SKUPAJ:

Znesek za
t+1

109.600 EUR

Manjkajo e pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:
Šifra
PP

Ime prora unske postavke

Ime prora unskega
uporabnika

Znesek za
teko e leto (t)

Znesek za
t+1

SKUPAJ:
Na rtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. pove anih odhodkov prora una:
Novi prihodki

Znesek za teko e leto (t)

SKUPAJ:
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Znesek za t+1

