
Pranje denarja, kot vir 

nezakonitega premoženja 
Darinka Meško, 

preizkušena notranja revizorka,  

državna notranja revizorka 



Kaj je pranje denarja? 

 Zakon o preprečevanju pranja denarja  

in financiranja terorizma (ZPPDFT-1)  

(veljaven od 19.11.2016): 

 

Pranje denarja je katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, 

pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje: 

 zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz 

kaznivega dejanja; 

 skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, 

lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz 

kaznivega dejanja. 
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Kako je storjeno kaznivo dejanje pranja 

denarja? 

Potrebna sta dva ključna elementa: 

 potrebno dejanje pranja denarja samo oz. zagotavljanje finančnih storitev 

in 

 potrebna stopnja znanja ali sum (bodisi subjektivni ali objektivni) v zvezi z 

virom sredstev ali dejanjem storilca. 

 

 Dogovor vključuje premoženjske koristi, 

   pridobljene s kaznivim dejanjem 

 

 

 



Davčna utaja 

 Ali lahko davčna ovadba, kot je davčna utaja povzroči pranje denarja? 
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Zakaj je pranje denarja nelegalno? 
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Kako deluje pranje denarja? 

 Proces, ki deluje v treh fazah: 

 Plasman (angl.placement) 

 Stratifikacija (angl.layering) 

 Integracija (angl. Integration) 

 



Primeri transakcij v posameznih fazah 

Plasman Stratifikacija Integracija 

Polog gotovine v banko (s 

pomočjo zaposlenih ali 

skupaj z denarjem zakonitih 

poslov). 

Elektronske transakcije v 

tujino (pogosto se za to 

uporabijo »shell« podjetja 

ali pa se prenosi izvedejo v 

okviru zakonitih poslov). 

Navidezna vračila posojil ali 

ponarejene fakture. 

Izvoz gotovine Pologi gotovine v davčne 

raje oz. »offshore« središča. 
Izsleditev vira sredstev ja 

zaradi vrste elektronskih 

prenosov doma in v tujini 

onemogočena. 
Gotovinski nakupi luksuznih 

dobrin, nepremičnin ali 

poslovnih sredstev 

Preprodaja dobrin/sredstev Dohodek od imetja ali 

poslovnih sredstev dobi 

videz čistega premoženja. 



Metode pranja denarja 

 Črni trg menjave kolumbijskih pesov 

 Strukturiranje depozitov 

 Čezmorske banke 

 Podzemno/alternativno bančništvo 

 Shell podjetja 

 Vlaganje v zakonita podjetja 

 Pranje belih ovratnikov 

 Pranje denarja iz mamil,… 



Posledice pranja denarja 

 Kriminalci operejo vsako leto med 500 in 1 trilijon dolarjev po vsem svetu 

 Svetovni učinek je v: 

  socialnem,  

 gospodarskem in  

 varnostnem smislu osupljiv.  
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Indikatorji pranja denarja 

 nakup dragih stvari, ki jih kupec običajno 

 plačuje v majhnih zneskih, 

 sodelovanje tretje osebe pri nakupu, 

 pomanjkanje skrbi za uspešnost vlagateljev, vendar velika zaskrbljenost 

zaradi zgodnje odpovedi sporazuma, 

 uporaba gotovine kot plačilnega sredstva za transakcije, za katere se 

običajno uporabljajo druge vrste plačila, 

 plačilo pavšala z  bančnim nakazilom ali v tuji valuti, 

 neupoštevanje običajnih pravil pri izvajanju transakcij ali dajanje minimalnih 

informacij, 
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Indikatorji pranja denarja 

 nakupi, ki presegajo premoženje investitorja, 

 nakazila v tujino, 

 velike investicije v kratkem časovnem obdobju,  

 nakazila tretjim, 

 uporaba številnih transakcij za prenose velikih vsot denarja v davčne oaze, 

kot so Kajmanski otoki, Kolumbija, Hong Kong, Liechenstein, Luxemburg, 

Panama ali Švica in 

 zahteva po izplačilu visokega zneska zavarovalniške premije hitro po tem, 

ko je bila nakazana. 
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So vsa kazniva dejanja zmožna 

predvideti pranje denarja?  

 

 

 

Različne sodne oblasti – različne opredelitve: 

 Za ista kazniva dejanja, različne kazni 

 Različne pristojnosti sodišč 

 

Praksa: posledica skoraj vseh težjih kaznivih dejanj je pranje denarja 

 



Boj proti pranju denarja 

 

Temeljna področja delovanja urada: 

 1. delo na področju gotovinskih in sumljivih transakcij, 

 2. preventiva in nadzor 

 3. mednarodno sodelovanje 

Naloge in pristojnosti Urada izhajajo iz VI. poglavja ZPPDFT-1.   

 Urad je pristojen za sprejemanje in analiziranje naslednjih vrst podatkov in informacij:  
 

1. sporočil o sumljivih transakcijah, prejetih od zavezancev na podlagi prvega, drugega in četrtega odstavka 69. člena ZPPDFT-1;  

2. sporočil o gotovinskih transakcijah in nakazilih, prejetih od zavezancev na podlagi prvega in drugega odstavka 68. ZPPDFT-1;  

3. pobud, prejetih na podlagi prvega in drugega odstavka 99. člena ZPPDFT-1;  

4. pobud, prejetih na podlagi 100. člena ZPPDFT-1;  

5. podatkov, prejetih od Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi 120. člena ZPPDFT-1;  

6. dejstev, prejetih na podlagi 140. člena ZPPDFT-1;  

7. zaprosil, obvestil, podatkov, informacij in dokumentacije, prejetih na podlagi določb ZPPDFT-1 o mednarodnem sodelovanju;  

8. podatkov, informacij in dokumentacije, zbranih na podlagi 91., 92., 93. in 94. člena ZPPDFT-1;  

9. podatkov in informacij, pridobljenih na drug način, pri katerih Urad presodi, da vsebujejo razloge za sum pranja denarja ali financiranja terorizma.  

 



Poročilo UPPD za leto 2015 
 (objavljeno oktober 2016 za obdobje od 1.1.2015 – 31.12.2015) 

 Gotovinske transakcije, nakazila in prenosi gotovine čez mejo Skupnosti: 

 Konec leta 2015 je bilo v evidenčnem sistemu Urada zavedenih 566.590 

gotovinskih transakcij – največ od teh iz bančnega sektorja 

 V času od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 so organizacije uradu sporočile skupno 5.285 

nakazil izvršenih na račune fizičnih in pravnih oseb s stalnim ali začasnim 

prebivališčem ali sedežem v državah, v zvezi s katerimi obstaja večja verjetnost 

za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma na račune v te države. 

Skupna vrednost teh nakazil je v letu 2015 znašala 899.314.039 EUR. 



Poročilo UPPD za leto 2015 
 (objavljeno oktober 2016 za obdobje od 1.1.2015 – 31.12.2015) 

 leta 2015 prejeli 521 prijav, pri katerih so bili podani nekateri razlogi za sum 
storitve kaznivega dejanja pranja denarja. 

 v obdobju 1995 - 2015 v zvezi s pranjem denarja ali financiranjem terorizma 
odprli že 4.405 zadev.  

 Med prijavitelji so tudi leta 2015 prevladovale banke (422 prijav ali 80,9 % 
delež vseh prijav).  

 Urad je leta 2015 zaključil z obravnavo v 572 zadevah, pri čemer so: 

  v 259 zadevah policiji/državnemu tožilstvu posredovali obvestilo o sumljivih 
transakcijah zaradi suma pranja denarja ali financiranja terorizma, v 

 nadaljnjih 107 zadevah so pristojnim organom posredovali informacije zaradi 
ugotovljenega suma storitve nekaterih drugih kaznivih dejanj, navedenih v 62. 
členu ZPPDFT, 



Faze postopkov v zvezi s podanimi 

kazenskimi ovadbami za pranje denarja 

 Iz statističnih podatkov, ki jih Urad prejema od policije, državnih tožilstev in sodišč je razvidno, da 
je bilo leta 2015 s strani Policije podanih: 

  39 novih kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja, 

 v še 9 zadevah pa so tožilstva sama pričela s pregonom. 

 Od leta 1995 dalje so se skupno pričeli postopki v: 

  455 kazenskih zadevah povezanih s kaznivim dejanjem pranja denarja, od česar se jih je preko 77% začelo 
v zadnjih šestih letih.  

 V zvezi z vsemi temi zadevami je: 

  postopek že končan v 206 zadevah (57 zadev se je končalo z obsodilno sodbo, v 19 zadevah so bile izrečene 
oprostilne sodbe, v 65 zadevah se tožilec ni odločil za pregon, v 25 zadevah je tožilec odstopil od pregona, v 17 
je postopek zaustavilo sodišče, 6 zadev so sodišča odstopila v reševanje tujini, medtem ko je v 12 primerih prišlo 
do združitev postopkov in v 5 do prekvalifikacije kaznivega dejanja),  

 v 94 zadevah se tožilstvo še odloča o pregonu,  

 v 1 zadevi je tožilstvo pregon odložilo,  

 medtem ko se 154 zadev nahaja v različnih fazah obravnave (zahteva za preiskavo, preiskava, obtožnica). 



HVALA ZA POZORNOST 


