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1 UVOD 
 
Pranje denarja je finančno motivirano kriminalno obnašanje. Je odsev kaznivih dejanj in boj 
proti njemu je najširši način boja proti vsem oblikam kriminala. Naraščanje sofisticiranih 
postopkov preprečevanja pranja denarja in nadzora vzporedno spremlja naraščanje zapletenih 
tehnik pranja denarja. Globalizacija, prilagodljivost in strukturiranost postopkov pranja 
denarja zahtevajo pri organih odkrivanja in pregona čedalje večja znanja (Šeme Hočevar, 
2000, str. 143). 
 
Do predkratkim je bil boj proti pranju denarja in povezanim oblikam finančnega kriminala v 
ekskluzivni pristojnosti sodnih oblasti, in to z jasnim razlogom. Večina vlad po svetu definira 
pranje denarja in aktivnosti, ki pripeljejo do le-tega, na primer razpečevanje z drogo, kot težko 
kaznivo dejanje. Pred približno 15. leti so se boju pridružili forenzični strokovnjaki1 z 
namenom pomagati sodnim oblastem s svojim znanjem pri prepoznavanju morebitnega pranja 
denarja. Danes se vlade in poslovna sfera z naraščajočim tempom obračajo na računovodsko 
in revizijsko stroko, ne samo za pomoč pri opazovanju in zaznavanju, temveč tudi pri 
vzpostavitvi in krepitvi kontrol za preprečevanje pranja denarja.  
 
Namen pranja denarja je predvsem na hiter in neopazen način premoženje pridobljeno na 
nelegalen način oddaljiti od njihovega vira, zato so podjetja in posamezniki uporabljena 
predvsem kot kanali za pretakanje premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, ne pa z 
namenom prisvajanja njihovih sredstev, kot je značilno za storjene prevare v podjetjih. Ker 
pranje denarja nima neposrednega vpliva na računovodske izkaze podjetja, ki je člen v verigi 
pranja denarja, je to razlog, da ga revizor v okviru izvajanja rednih revizijskih postopkov 
odkrije še težje kot prevare.  
 
S sprejetjem novega Zakona o preprečevanju pranja denarja so tudi revizijske družbe in 
revizorji postali potencialni zavezanci za sporočanje sumljivih transakcij pranja denarja ali 
podatkov, povezanih z njim. V skladu z Zakonom lahko Urad za preprečevanje pranja denarja 
od njih zahteva podatke, informacije in dokumentacijo, ki je potrebna za odkrivanje pranja 
denarja. Sestaviti morajo seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij pri 
pravnih osebah, kjer opravljajo revizijo. Morajo se tudi izobraževati o preprečevanju in 
odkrivanju pranja denarja in o tem hraniti podatke.  
 
Revizor se mora zavedati, da se problemom, povezanim s pranjem denarja, ne more izogniti, 
saj ima vpletenost podjetja v tovrstna kazniva dejanja posredne vplive na računovodske 
izkaze. Tu imamo v mislih predvsem nevarnost kazenskih postopkov proti podjetju, zasego 
premoženja, omajan ugled in podobno. Prav zaradi tega mora revizor del svoje pozornosti pri 
revidiranju računovodskih izkazov posvetiti tudi temu področju.  
 

                                                      
1 Foreznični strokovnjak je strokovnjak, ki ima računovodska, revizijska in raziskovalna znanja in je pogosto angažiran, da 

analizira, interpretira, povzame in predstavi kompleksne finančne in poslovne probleme 
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Namen tega diplomskega dela je predstaviti naloge in dolžnosti ter obveznosti, ki jih ima 
revizor pri preprečevanju pranja denarja. Pranje denarja v Sloveniji obravnavata dva zakona, 
in sicer Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 63/94 in 23/99, odslej KZRS) ter 
Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. L. RS, št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. L. RS, št. 
59/02; velja od 20.7.2002, odslej ZPPDen-1). Oba zakona se neposredno nanašata tudi na 
revizorja in mu v zvezi s preprečevanjem pranja denarja nalagata nemalo obveznosti.  
 
Poglavje za uvodno predstavitev sem namenil natančnejšemu definiranju pojma, oblik ter 
metod pranja denarja. 
 
Pranje denarja je z odpiranjem meja in sprostitvijo mednarodne trgovine postalo mednarodni 
problem. V boj proti pranju denarja so se vključile številne institucije - od OZN do Sveta 
Evrope in številnih mednarodnih organizacij. Navedene institucije so z namenom preprečitve 
oziroma omejitve pranja denarja sprejele številne konvencije in priporočila, ki so bila in so 
osnova za sprejem ustrezne zakonodaje s področja pranja denarja tudi v Sloveniji in se 
neposredno nanašajo na obveznosti revizorja. 
 
V četrtem poglavju je predstavljena Slovenija s svojo zakonodajo, ki je odločitev za to, da se 
pridruži drugim državam in mednarodni skupnosti pri uveljavljanju skupnih standardov, 
pokazala že takoj ob osamosvojitvi leta 1991. V tem poglavju sta nadrobno opisana Zakon o 
preprečevanju pranja denarja, ki velja od 7. julija 1994 dalje, in Kazenski zakonik Republike 
Slovenije, ki velja od 1. januarja 1995. Posebna pozornost je namenjena dolžnostim in 
obveznostim, ki jih omenjena zakona nalagata revizorju. 
 
V zadnjem poglavju predstavljam postopke revizorja pri svojem delu, t.j. pri revidiranju 
računovodskih izkazov podjetij in organizacij. Pri tem sem upošteval dejstvo, da zakonodaja 
revizorju ne nalaga uporabe posebej v ta namen prilagojenih revizijskih postopkov, zato je 
obravnavano področje osvetljeno tudi z vidika uporabe mednarodnih standardov revidiranja. 
V tem poglavju predstavljam tudi indikatorje pranja denarja, ki jih mora revizijska družba 
oziroma samostojni revizor po zakonski dolžnosti pripraviti in le-te tudi ustrezno predstaviti 
svojim zaposlenim, da bodo le-ti pri svojem delu znali zaznati sumljive transakcije ali osebe, 
ki bi se lahko ukvarjale s tovrstnimi dejanji. 
 

2 PRANJE DENARJA 
 

2.1 Pojem pranja denarja 
 

Zakon o preprečevanju pranja denarja v svojem prvem in drugem členu opredeljuje pranje 
denarja kot Prikrivanje izvora denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, in 

sicer kot:  

• zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja in premoženja, ki izvira iz kaznivega 
dejanja, 
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• pridobitev, posest ali uporabo denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja, 

• prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic 
v zvezi z denarjem ali premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja, 

• prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja in družbenega kapitala 
pri lastninskem preoblikovanju podjetij. 

 
Glede na določbe 252. člena Kazenskega zakonika RS se pranja denarja obtoži osebo, ki 
denar ali premoženje, za katerega ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, sprejme, 
zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug način, 
določen z zakonom, s pranjem prikrije ali poskusi prikriti njegov izvor. Za pranje denarja je 
po 252. členu KZRS zagrožena kazen do pet let zapora. 

 
Skupno obema opredelitvama pojma je, da mora biti podlaga za izvor denarja storjeno 
kaznivo dejanje. Tu je potrebno strogo ločiti med prekrškom in kaznivim dejanjem, saj 
prikrivanje izvora premoženja, pridobljenega s storjenim prekrškom, ne pomeni pranja 
denarja in oseba na tej podlagi tudi ne more biti obsojena za kaznivo dejanje (Skitek, 2001, 
str. 209). 

 
Namen pranja denarja je torej prikrivanje izvora denarja tako, da tega denarja organi pregona 
ne bi več mogli slediti. Lahko bi govorili o umiku denarja z mest, kjer bi lahko postal predmet 
zasege, na druga mesta, kjer to ni več mogoče ali izvedljivo (Šeme Hočevar, 2000, str. 129).  
 
Povedano drugače: kot pranje denarja označujemo vsako tehniko pretvarjanja in nezakonito 
pridobljenega denarja, tako da ta kasneje daje videz poštenega prihodka (Dobovšek, 1997, str. 
380).  
 
Čeprav ne obstaja enotna definicija pranja denarja, ima dejanje nekatera skupna izhodišča 
(Šeme Hočevar, 1997, str. 20-21, Šeme Hočevar, 2000, str. 127-146): vključuje velike vsote 
denarja, denar ali premoženje izvira iz kaznivega dejanja, »umazan« denar se večinoma opere 
preko legalnega plačilnega sistema, pogosto vključuje mednarodni element, opravi se tako, da 
je denarju čim težje slediti, deluje kot legitimno pridobljeni denar ali premoženje in prenese 
nelegalna sredstva v gospodarstvo. 

 
Zakaj je denar sploh potrebno oprati? Razlogov je več. »Umazan« denar lahko pripelje, če mu 
sledimo, do osnovnega kaznivega dejanja in do storilca. Glavni razlog za pranje denarja pa je 
ta, da je ves kriminalno zaslužen denar oziroma vse tako pridobljeno premoženje predmet 
zaplembe v kazenskem postopku ali drugih postopkih. Pri nas in v tujini velja načelo, da se 
vsaka premoženjska korist iz kriminala odvzame. Države v svojih zakonih tako običajno 
določijo pogoje in postopek za odvzem protipravne premoženjske koristi. Pogoji za odvzem 
premoženjske koristi, ki izvira iz kriminala, so urejeni v Kazenskem zakoniku (“odvzem 
predmetov, s katerimi je storjeno kaznivo dejanje” in “odvzem premoženjske koristi”, KZRS, 
1999, 7. poglavje, 95., 96., 97., 98. člen). Zakonske določbe o zaplembi oziroma zasegu 
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protipravnega premoženja so vsekakor zelo pomembne za uspešno preprečevanje in zatiranje 
pranja denarja. 

 

2.2 Faze pranja denarja 
 

Pranje denarja je v določenih primerih zelo lahko spoznati, v določenih primerih pa gre za 
resne kompleksne operacije. Vsekakor ne gre za take operacije, ki bi bile enolične in linearne, 
kot nam jih predstavljajo različni primeri iz knjig. Če bi bilo namreč tako, bi jih bilo 
ekstremno lahko identificirati in ustavit. (Lilley, 2001, str. 46). 
 
V skupini za mednarodno finančno akcijo (FATF ) so ugotovili, da kljub različnim oblikam 
pranja denarja obstajajo nekatere skupne značilnosti. Pri pranju denarja tako ugotavljajo tri 
tipične operacije (Deisinger, 1993, str. 89): 

a) plasma (angl. Placement), 
b) ustvarjanje plasti (angl. Layering), 
c) vključitev (angl. Integration). 

 
Ad.a. Nalaganje oziroma plasma  

 
Plasma predstavlja prvo fazo, ko se denar zbere iz kriminalne dejavnosti, kjer gre v veliki 
večini primerov za gotovino (Šeme Hočevar, 2000, str. 130). Najbolj pogost način pranja 
denarja, značilen za to fazo, je menjava valute iz ene v drugo, tej pa sledi prenos gotovine v 
banko (ali drugo finančno ali nefinančno institucijo). 

 
Ko so kriminalci postali bolj izkušeni v prvi fazi pranja denarja, so začeli na primer nalagati 
denar v dejavnosti podjetij, ki imajo v poslovanju opravka z velikim denarnim tokom. Primeri 
takih dejavnosti so igralnice, gostinske dejavnosti, trgovci z umetninami.  
 
Obstajajo tudi drugi načini, ki pripeljejo do plasmaja denarja: kupovanje dobrin, ki imajo 
veliko vrednost kot na primer umetniška dela, letala, nepremičnine, žlahtne kovine in dragi 
kamni. Če je denar v gotovini, potem prosti pretok kapitala v Evropi pomeni na primer, da je 
gotovina lahko enostavno prenesena iz države izvora v državo prejema. 
 
Ali je dobiček iz kriminalne dejavnosti v obliki gotovine ali ne, je plasma faza, ki je najbolj 
nevarna za kriminalca. V tej fazi je direktna povezava med dobičkom in kriminalnim 
dejanjem oziroma tako imenovana revizijska sled. Iz te faze naprej denar ni več gotovina, 
temveč samo številka na listku papirja oziroma na zaslonu monitorja.  
 
Ad.b. Ustvarjanje plasti 

 
Po uspešno opravljenem plasmaju denarja v banki nastopi faza, ko pralec ustvarja plasti, briše 
računovodske in bančne sledi za izvorom denarja, izvaja različne logične ali nelogične 
finančne transakcije v sami banki (ali v drugi finančni ali nefinančni instituciji), kjer je pričel 



 

 5 

s transakcijami (prva faza), ali ga nakaže drugam. Najpogosteje gre denar v tujino, in to s 
pomočjo številnih drugih računov, različnih finančnih instrumentov, oseb in medijev. Pri tem 
večinoma uporabljajo elektronske medbančne transferje, zlate kreditne kartice iz bank v 
davčnih rajih, ipd. Posebno zapletene so transakcije v okviru druge faze, ki jih opravljajo 
pralci z vrednostnimi papirji (Šeme Hočevar, 2000, str. 130). 

 
Kot nakazuje že samo ime faze pranja denarja (layering), je proces pranja denarja ogrožen, če 
se ta faza ne zaključi uspešno. Glavni namen te faze je torej, da se denar giblje in kroži: 
znotraj finančne institucije, med drugimi finančnimi institucijami, v druge države, v druge 
valute, v druge vrste investicij (delnice, obveznice) ali investiranje v nepremičnine.  

 
Celotni namen teh transakcij je “razbitje” denarja, ustvariti kar se da veliko papirnega dela, 
tako da zmedejo in onemogočijo vsakršen aktivni nadzor in preprečijo nadaljnjo preiskavo ter 
na koncu ustvarijo lažno sliko izvora sredstev (Lilley, 2001, str. 49). Kljub temu pa je prav s 
samo naravo faze ustvarjanja plasti mogoče identificirati določene sledi, ki nakazujejo, da 
poteka proces pranja denarja: 
a) finančne transakcije, ki same po sebi nimajo nobenega smisla oziroma kažejo, da so           

opravljene samo zaradi transakcije same, 
b) pogoste prodaje in nakupi naložb, 
c) pomanjkanje zaskrbljenosti zaradi izgub pri naložbah ali višini honorarjev profesionalnih  

svetovalcev (dobiček je pralcu denarja drugotnega pomena). 
 
Ko faza ustvarjanja plasti napreduje, postane odkritje pranja denarja vse težje (Nixon, 2004). 
 
Ad.c. Vključitev oziroma integracija 

 
Sled za denarjem se zakrije, ko so med prvotnim in sedanjim denarjem naložene mnoge plasti. 
Potrebno je le še denar vključiti v gospodarstvo, kot popolnoma običajno, legalno 
premoženje. V tej stopnji se denar vključi v gospodarstvo v “zakoniti” obliki in tako zaključi 
krog. Slednje se lahko odraža kot nakup nepremičnine, ki se jo kasneje proda, kot kreditni 
odnos z jamstvom, lahko se vrne z nakupom delnic finančnih in nefinančnih institucij, s 
povečanjem osnovnega kapitala podjetja, itd. (Šeme Hočevar, 2000, str. 131).  
 
Pri vseh transakcijah, ki jih pralec denarja opravi, lahko včasih opazimo le majhne elemente 
in odkrijemo, da z njimi nekaj ni v redu. Logika pralca je namreč velikokrat neekonomska ali 
vsaj ni v skladu z običajno ustaljenimi navadami poslovanja. Ob takšnih priložnostih lahko 
finančna ali nefinančna institucija, ki je zakonsko zavezana za izvajanje ukrepov za 
odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, s pomočjo seznama indikatorjev sumljivih 
transakcij zazna razliko, izoblikuje razloge za sum in sporoči takšno transakcijo pristojnemu 
organu. 
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2.3 Metode pranja denarja 
 
2.3.1 Najpogostejši načini pranja denarja 
 
Številne analize preiskovalnih organov oblasti so pokazale, katere finančne in gospodarske 
institucije oziroma metode pranja nelegalnih zneskov storilci pri svojem ravnanju največkrat 
uporabljajo (Moebius, 1993, str. 2-8). 

 
2.3.1.1 Tihotapljenje gotovine (currency smuggling) 
 
Fizični prenos denarja je pogosto začetna stopnja v procesu prikrivanja sledi porekla 
nelegalnih finančnih sredstev. Tihotapec napolni kovčke z denarjem, jih skrije med tovor ali 
pa jih pošlje naprej z mednarodnimi prevozi. Denar se tako fizično prenese v tujino, v države, 
ki nimajo kontrole nad menjavo denarja, temveč zgolj zakonodajo, ki še varuje bančne 
skrivnosti. V takšni državi se denar naloži v banko ali drugo finančno ustanovo, kjer se lahko 
z njim svobodno razpolaga. »Umazan« denar se tako lahko v svetovnem finančnem prometu 
pomeša z legalnim denarjem (Glinig, 1997, str. 16-44). 

 
2.3.1.2 Zadolževanje na podlagi depozitov (Back to back ali loan back credit) 

 
Ta metoda je ena najpopularnejših in morda najstarejša oblika pranja denarja v svetu. Po 
prenosu denarja v enega izmed davčno finančnih paradižev se denar tam položi na bančni 
račun in potem prenakaže v neko tretjo državo. Pralec na podlagi tako izpeljanega depozita v 
svoji banki najame kredit, kot garancijo za vračilo kredita pa uporabi prej deponirani denar. 
Izposojena sredstva lahko vloži v legalne posle, kot izvor tega denarja pa navaja bančni 
kredit. Kredita običajno ne vrne, zato se ta poplača z depozitom, ki je služil kot jamstvo. V 
bistvu si pralec denarja tako izposodi svoj lasten denar. Metoda je zelo poceni, pri njej 
običajno ni treba plačevati sicer zelo visokih provizij bančnim uslužbencem. »Slaba« lastnost 
te metode je v tem, da je že znana, kar pomeni, da je možnost odkritja v teh primerih nekoliko 
večja (Savec, 2001, str. 13). 

 
2.3.1.3 Uporaba fiktivnih družb (front or shell companies) 
 
V državi z značilnostmi finančnega paradiža se denar lahko položi na račun fiktivnega 
podjetja. Takšno “shell” podjetje ima eno samo nalogo, namreč da prikrije njegove dejanske 
lastnike in »umazana« sredstva. V nasprotju s “shell” podjetjem pa “front” podjetje občasno 
opravlja tudi zakonite dejavnosti zaradi prikrivanja osnovne dejavnosti. Ta fiktivna ali 
navidezna podjetja so lahko tudi “banke” ali “zavarovalne družbe”. Značilno je, da države 
finančnega paradiža običajno zahtevajo, da je v takšnem podjetju zaposlen vsaj en njihov 
državljan. Ta podjetja so statusno lahko tako organizirana, da se ne ve, kdo so njihovi pravi 
lastniki. Kot formalni lastniki ali zastopniki podjetja običajno nastopajo lokalni notarji, ki so 
tudi edini navedeni kot lastniki ali zastopniki na aktih podjetja, ki so dostopni tretjim osebam. 
Postopek pranja denarja zahteva obstoj več takšnih podjetij, na imena teh podjetij se odprejo 
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računi pri različnih bankah, sredstva nato krožijo med temi računi, s tem pa se prikrije pravi 
izvor denarja (FATF, 1997-1998, str. 21). 

 
2.3.1.4 Davčne oaze 

 
Glavne značilnosti držav, ki jih imenujemo davčne oaze, je popustiti pristop k obdavčevanju 
večine prihodkov ne glede na njihov vir. Druge pomembne značilnosti so še: bančna in 
trgovska skrivnost, pomanjkanje kontrole nad menjavami in lahkotnost pridobivanja in 
ustanavljanja družb. Od elementov, ki imajo pomembno vlogo pri izbiri davčne oaze za 
pranje denarja, lahko navedemo politično in monetarno nestabilnost, razpolaganje z 
mednarodnimi komunikacijskimi sredstvi, lahek dostop in geografsko lego z ozirom na velika 
poslovna gibanja. 
 
Večina aktivnosti v davčnih oazah je legalnih. V teh državah deluje veliko število fiktivnih ali 
navideznih podjetij in drugih gospodarskih in finančnih subjektov predvsem zaradi idealnih 
pogojev za pranje denarja (Morris-Cotterill, 2001). 

 
2.3.1.5 Dejavnosti z velikim denarnim tokom  

 
Pogosto ima osumljeni pralec podjetje, kjer obrača veliko denarja. Taka podjetja so na primer 
restavracije, avto pralnice, trgovci z umetninami. Težko je pregledati promet vseh teh podjetij, 
da bi ugotovili, koliko prometa je bilo opravljenega na dan, teden, mesec ali leto. Zato je 
mogoče denar, ki izvira iz trgovine z mamili ali iz drugih nelegalnih virov, pomešati z 
legalnim in tako dokaj uspešno prikriti njihov izvor (Praznik, 2001, str. 21). 

 
2.3.1.6 Navidezno izdajanje računov  

 
Pri navideznem računu pralec denarja običajno opravlja navidezno zakonito dejavnost v 
državi izvora umazanega denarja in v državi, kamor so umazana sredstva namenjena. Pralec iz 
namembne države naroča določeno blago ali storitev, ki jo v državi izvora plačuje z 
umazanim denarjem. Pri tem gre lahko za povsem navidezen račun, za nakazilo avansa ali za 
plačilo večje količine blaga, kot je bila dejansko nabavljena. V državah v razvoju pogosto 
zasledimo prenos konvertibilnih sredstev, s katerimi je razpolaganje v teh državah običajno 
upravno urejeno na zasebne račune v svetovne bančne centre. To je doseženo s plačevanjem 
višjih računov za uvoz blaga, pri čemer del zaslužka od tako uvoženega blaga ostane v tujini 
(Mehle, 1999, str. 2). 

 
2.3.1.7 Brokerske hiše 

 
V sodelovanju z brokerjem je možno na borzo vnesti umazan denar, ki se tako opere v 
nakupih vrednostnih papirjev. Kdor pere denar, kupi vrednostne papirje, ki se glasijo na tujo 
valuto, jih nato položi na račun v tujini ali jih uporabi za poravnavo blaga ali storitev v tujini. 
Menjalnica lahko na željo lastnika prenese denar v državo prejemnico po telegrafski poti. Ta 
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način pranja denarja je zelo zapleten, še posebno pri uporabi borznih špekulacij in 
insajderstva za spreminjanje vrednosti vrednostnih papirjev, navadno delnic (Grčar, 1995, str. 
38). 

 
2.3.1.8 Drobljenje  

 
Drobljenje denarja v zneske, ki so manjši od tistih, pri katerih mora banka identificirati 
tistega, ki polaga gotovino na račun, ali ki jih je potrebno prijavljati carini pri prehodu 
državne meje. Namen drobljenja je preprečiti, da bi bila polog gotovine ali prenos gotovine 
prijavljena državnim organom oziroma, da bi bil polagalec gotovine identificiran. Pri svoji 
nameri se pralci denarja lahko usmerijo na finančne ustanove, v kateri skušajo podkupiti 
menedžerje ali preostale zaposlene z namenom oprostitve obveznega poročanja organom, ki 
bdijo nad gotovinskimi in sumljivimi transakcijami v posamezni državi (Podbevšek, 1993, str. 
16). 

 
2.3.2 Načini pranja denarja glede na letno poročilo FATF 

 
Financial Action Task Force (FATF) je mednarodna skupina za ukrepanje proti pranju denarja 
na področju financ. Ustanovljena je bila julija 1989 na srečanju voditeljev sedmih najbolj 
razvitih držav v Parizu (skupina G-7). Je medvladno telo, katerega namen je oblikovanje in 
promocija ukrepov za zatiranje pranja denarja. Leta 1990 je FATF sprejela 40 priporočil, v 
katerih je poskušala pokriti vse zorne kote pranja denarja. Priporočila obravnavajo predvsem 
urejanje pravne pomoči in pravno finančno nadzorovanje (Grčar, 1995, str. 41). 

 
19. in 20. novembra 2002 je FATF organizirala letno srečanje strokovnjakov o metodah in 
trendih pranja denarja. Skupina strokovnjakov je dala poseben poudarek na metodah pranja 
denarja preko trga vrednostnih papirjev, ki so opisane v nadaljevanju (FATF, 2003, str. 1). 

 
2.3.2.1 Kako je lahko trg vrednostnih papirjev uporabljen za pranje denarja? 
 
Glavne značilnosti trga vrednostnih papirjev na globalni (svetovni) ravni so: velika 
diverzificiranost, preprostost trgovanja (na primer elektronsko trgovanje) in sposobnost 
opravljanja transakcij na posameznih trgih ne glede na državne meje. Te značilnosti 
predstavljajo dobro podlago za navadnega investitorja, ki išče donos na vložena sredstva. Prav 
te iste značilnosti skupaj z ogromnimi dnevnimi prometi na nekaterih trgih predstavljajo 
potencialni mehanizem za pranje sredstev kriminalnega izvora. 
 
Ilegalna sredstva oprana preko trga vrednostnih papirjev, glede na mnenja FATF 
strokovnjakov, izvirajo iz ilegalnih dejavnosti tako znotraj kot tudi zunaj sektorja vrednostnih 
papirjev. Za ilegalna sredstva, ki so pridobljena zunaj sektorja, predstavljajo transakcije na 
trgu vrednostnih papirjev mehanizem za prikrivanje in skrivanje vira teh sredstev. V primerih 
ilegalnih dejavnosti, izvršenih znotraj trga vrednostnih papirjev, kot na primer trgovanje z 
notranjimi informacijami, generirajo sredstva, ki morajo biti prav tako oprana. V obeh 
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primerih predstavlja trg vrednostnih papirjev pralcu dvojno korist, to je omogoča pranje 
ilegalnih sredstev ter pridobitev dodatnega dobička iz prevare (na primer trgovanje z 
notranjimi informacijami). 
 
2.3.2.2 Sprejem gotovine in vnos ilegalnih sredstev na trg vrednostnih papirjev 

 
Na mnogih trgih vrednostnih papirjev lahko samo za to določene pooblaščene osebe, kot na 
primer borzni posredniki, banke ali določeni neodvisni finančni svetovalci, opravljajo 
transakcije. Navedene osebe imajo v osnovi prepoved sprejemanja gotovine. Zato so mnogi 
strokovnjaki FATF poudarili, da morajo biti ilegalna sredstva, ki so predmet pranja denarja,  
najprej plasirana v finančni sektor preden lahko vstopijo v sektor vrednostnih papirjev. 
Posledično je ugotovljeno, da v osnovi trg vrednostnih papirjev predstavlja fazo nalaganja in 
integracije pranja denarja. 
 
Glede na ogromno velikost trgov vrednostnih papirjev v nekaterih finančnih centrih je 
utemeljeno glede na mnenja strokovnjakov FATF, da ti finančni centri predstavljajo naslov za 
pranje denarja velikih razsežnosti. Za vstop na trg vrednostnih papirjev bi kriminalec 
potreboval pomoč strokovnjaka za vrednostne papirje. Glede na to, da imajo kriminalci na 
razpolago velike količine sredstev, obstaja inherentno tveganje, da bodo strokovnjaki 
vrednostnih papirjev podkupljeni. Gre za primere, ko bi umazana sredstva lahko vstopila na 
trg preko “zainteresiranega” strokovnjaka. Dodatno nevarnost predstavlja dejstvo, da mnogi 
delavci ne preverjajo identitete svojih strank oziroma izvor njihovih sredstev (due dilligence, 
know your client), s predpostavko, da so to nalogo opravile že druge finančne institucije. 
 
2.3.2.3 Ustanovitev navidezne družbe (front company) za pranje denarja 
 
V nekaterih primerih lahko mehanizmi znotraj trga vrednostnih papirjev omogočajo pranje 
denarja ne glede na to, ali je izvor ilegalnih sredstev zunaj oziroma znotraj trga vrednostnih 
papirjev. Ena od takih metod je ustanovitev javne družbe (družbe, ki kotira na borzi), ki služi 
kot “front” za pranje denarja. Tipičen tak primer je, da kriminalna organizacija ustanovi 
družbo za opravljanje legalne komercialne dejavnosti in potem pomeša ilegalna sredstva s 
sredstvi, ki jih družba ustvari z legalno dejavnostjo. Običajno je za to, da operacija uspe, 
potrebno izvesti različne računovodske prevare. Vzpostavitev različnih off-shore podjetij, 
skozi katere je mogoče usmeriti sredstva, predstavlja dodatno pot, kako zakriti pravo namero 
operacije. Prednost, ki jo daje podjetje, ki kotira na borzi, je v tem, da lahko lastniki podjetja 
(kriminalci) profitirajo dvakrat: Prvič - podjetje predstavlja mehanizem za pranje ilegalnih 
sredstev ter drugič - prodaja delnic podjetja naivnim, neizkušenim in preprostim 
investitorjem. 
 

Zgled: Ustanovitev kotirajoče družbe za namene pranja denarja 
 
Leta 1994 je bilo v državi A ustanovljeno majhno vzhodno - evropsko podjetje in začelo 
kotirati na trgu tveganega kapitala. Podjetje B je domnevno proizvajalo magnete v eni od 
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podružnic, prav tako pa je bilo registrirano za dejavnost trgovanja z naftnimi derivati z 
državami bivše Sovjetske Zveze. V obdobju 1994-1996 je podjetje prikazalo prihodke v višini 
več 10 mio. USD, rast prihodkov je bila dvomestna. Sedež podjetja je bil lociran v državi C in 
leta 1996 je zaradi dramatične rasti izpolnilo pogoje za uvrstitev na eno od borz v državi A.  
Podjetju je uspelo pridobiti menedžerje z veliko izkušnjami (high profile board of directors), 
vključno z bivšim visoko rangiranim politikom. Podjetje je zastopala dobro poznana pravna 
družba. Ugotovljeno je bilo, da so ustanovitelji vzhodno - evropskega podjetja povezani z 
organizirano  vzhodno - evropsko kriminalno združbo. Povezava med kriminalno združbo in 
podjetjem je bila izpeljana preko niza transakcij z evropskimi in karibskimi “davčnimi 
oazami”. 
 
Pomladi leta 1997 se je podjetje B odločilo za povečanje kapitala v višini 74 mio. USD, z 
namenom pridobiti dodatna sredstva za financiranje prevzemov. V tem obdobju je Agenciji za 
trg vrednostnih papirjev v državi A uspelo pridobiti nekatere informacije, ki so namigovale na 
sum, da je podjetje B povezano z organizirano kriminalno združbo. V podjetju B je bilo 
opravljenih več revizij, pri vseh pa je podjetje B za svoje računovodske izkaze prejelo mnenje 
brez pridržka. Dodatni kapital v višini 74 mio. USD je bil vpisan. 
 
Štiri mesece po tem, ko je podjetje B prejelo mnenje brez pridržka, so revizorji podjetja B 
svetovali družbi, da so ekstremno zaskrbljeni za povezave z organizirano kriminalno združbo 
ter da so lahko mnoge transakcije ponarejene. Končno je bilo ugotovljeno, da je podjetje B 
front (fiktivna družba) za namene pranja denarja: 

• prihodki so bili fiktivni, 

• veliko transakcij je bilo opravljenih na podlagi gotovine ali na osnovi zamenjave blago 
za blago, 

• sredstva so bila odkupljena od družb, ki so bile pod nadzorom kriminalne združbe, 
vrednotena pa so bila po 10-kratni tržni vrednosti, 

• fiktivne prihodkovne provizije so bile izplačane osebam, ki so bile zaposlene v 
organizacijah pod nadzorstvom organizirane kriminalne združbe, 

• bančni transakcijski račun podjetja B je bil nadzorovan s strani člana organizirane 
kriminalne združbe in transakcije v višini več milijonov dolarjev so bile nakazane 
preko le-tega, 

• podjetje B je bilo vpleteno v transakcije, kjer je bilo ugotovljeno, da so dobavitelji 
magnetov, dobrin in storitev, tehnologije, kupci magnetov člani istih organizacij, to je 
organizacij nadzorovanih s strani organizirane kriminalne združbe, 

• od vpisanega kapitala v višini 74 mio. USD je bilo približno 32,2 mio. USD nakazano 
v »offshore banko«, ki je bila pod kontrolo organizirane kriminalne združbe.  

 
Poleg tega, da je bila oprana velika količina umazanega denarja,  so uspeli ustanovni 
delničarji podjetja B prodati svoje delnice na borzi po ugodnih cenah, kapitalski dobiček pa 
nakazati v vzhodnoevropske banke. Na koncu so ustanovni delničarji zaslužili od prodaje 
svojih deležev v podjetju B več kot 65 mio. USD. 
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Leta 1998 je na sedežu podjetja B policija sprožila obsežno racijo, hkrati pa je Agencija za trg 
vrednostnih papirjev zaustavila trgovanje z delnicami podjetja B. V novembru leta 1999 je 
Agencija za trg vrednostnih papirjev začela prve postopke zaslišanja. Zaslišanja 13 oseb so se 
pravkar končala, v pričakovanju so prve sodbe (FATF, 2003, str. 13-14). 

 
2.3.2.4 Manipulacije na trgu vrednostnih papirjev in pranje denarja 

 
Termin “pump and dump” (napihni in zavrži) uporabljajo nadzorni organi za trg vrednostnih 
papirjev ter organi pregona, da lahko opišejo umetno napihovanje cene delnice na podlagi 
zavajajočih informacij. Ta tipični primer prevare ustvarja »umazan iztržek« in je zato v večini 
držav kaznivo dejanje, ki zahteva operacije pranja denarja. Obstajajo tudi primeri, ko je bil 
denar potreben za izvedbo tega dejanja (pump and dump) pridobljen na ilegalen način in je 
ponavadi pranje denarja osnova za tovrstna dejanja.  
 
V shemi  “napihni in zavrži” posamezniki pridobijo velike svežnje delnic posameznega 
podjetja preden se sploh začne trgovanje na borzi. Pralec denarja lahko usmeri umazan denar 
v nakup takega podjetja. Delnice podjetja so ponavadi kupljene po ekstremno nizkih cenah. 
Potem ko kriminalci pridobijo zadostno količino delnic, uporabijo brezvestne borzne 
posrednike, da priporočijo nakup delnic njihovim strankam. Na tej točki se prevara začne. 
Zavajajoče informacije se vnesejo v javnost, vključujoč s pomočjo interneta, da se promovira 
podjetje in njegova dejavnost. Pogosto se podjetje predstavi, kot da ima nek nov 
revolucionaren proizvod, ki bo zagotovil uspešno rast podjetja. Ko v javnosti krožijo 
zavajajoče informacije, cena delnice podjetja naraste kot rezultat povečanega javnega interesa 
ter povečanega povpraševanja. V tej tipični operaciji podjetje nima zakonitega poslovanja in 
informacije so sprožene samo zato, da se poveča cena delnice podjetja. Zato, da se zagotovi 
podoba povpraševanja po delnici, kriminalci lahko razbijejo transakcije med mnogo borznimi 
posredniki in/ali uporabijo več pravnih ureditev. Ko se cena delnice povzpne v višave, 
kriminalci prodajo svoje deleže in pridobijo dobiček na osnovi napihnjene cene delnice. 
Končno je delnici dovoljeno pasti, delnica je brez vrednosti. Na tej točki so se zgodile dve 
stvari: pralec denarja, s tem ko je prodal delnico podjetja, ustvarja plast (layering) z ilegalnimi 
sredstvi, ki jih je originalno vložil,  kriminalec ustavi dodatni umazan zaslužek, ki ga je prav 
tako potrebno oprati. 
 

3 MEDNARODNE KONVENCIJE, DIREKTIVE IN ORGANIZACIJE S PODROČJA 
PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA 

 

3.1 Konvencija Združenih narodov zoper nelegalen promet z mamili in psihotropnimi 
snovmi 

 
Preprečevanje pranja denarja je bilo na začetku povezano v glavnem s preprečevanjem 
trgovine z mamili. Mnogo sprejetih konvencij je bilo namenjenih preprečevanju razpečevanja 
in uporabe drog, med drugim že leta 1912 sprejeta the International Opium Convwntium in 
leta 1931 sprejeta Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution 
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of Narcotic Drugs. Ti dve konvenciji sta bili osnovi za nove konvencije Združenih narodov, 
sprejete po letu 1945, na primer leta 1961 sprejeta UN Single Convention on Narcotic Drugs. 
Vse konvencije so pozitivno prispevale k nadzoru proizvodnje mamil in njihovemu prodoru 
na nelegalne trge. Kmalu pa so postale v boju proti moderni mednarodni trgovini z mamili 
nezadostne. Nove razmere so zahtevale intenzivno mednarodno sodelovanje in izpopolnjeno 
zakonodajo za boj proti transnacionalnimi operacijami prekupčevanja z mamili. 
 
Vse do leta 1988 je bil boj proti pranju denarja prisoten le v Avstraliji in ZDA. Preobrat je 
pomenila 19. decembra 1988 sprejeta konvencija Združenih narodov proti nelegalni trgovini z 
drogami in psihotropnimi snovmi (United Nations Convention Against Ilicit Traffic in 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances), imenovana tudi Dunajska konvencija (the 
Vienna Drug Convention) oziroma Konvencija Združenih narodov (Savona, 1997, str. 122), 
ki je povzročila, da je mnogo držav sprejelo bolj ali manj obširno regulacijsko politiko proti 
kriminalu. Prednosti te konvencije so v usklajevanju zakonodaj držav, ki so prej imele zelo 
različne zakonodaje, v preprečevanju ilegalne trgovine z mamili, konvencija pa je pripomogla 
tudi k usklajevanju bilateralnih in regionalnih dogovorov. 
 
Konvencijo je 15. 11. 1990 ratificirala tudi tedanja SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 14/90). Po 
razglasitvi samostojnosti se je veljavnost te konvencije prenesla tudi na Republiko Slovenijo. 
Pri sprejemanju slovenske zakonodaje na področju pranja denarja so se upoštevala vsa 
določila te konvencije. Konvencija vsebuje ukrepe za mednarodno preprečevanje kriminala, 
med drugim vsebuje tudi izročitev, zaseg sredstev, medsebojno pravno pomoč in sodelovanje 
agencij za preprečevanje pranja denarja ter drugih organov, kontrolo kemikalij in uničevanje 
pridelka mamil. 
 
V 3. členu konvencije je opredeljeno, da se ta nanaša v glavnem na kriminalna dejanja, 
povezana s trgovino z mamili in iz nje izhajajočega pranja denarja. Predlaga kaznovanje 
proizvodnje, gojenja, distribucije, prodaje in posedovanja nelegalnih drog. Čeprav je 
poudarek na preprečevanju trgovine z mamili, konvencija prav tako obsoja teroristične akcije, 
organiziran kriminal ter druge vrste kriminalnih aktivnosti, iz katerih ponavadi izhajajo visoki 
dobički. V tretjem členu konvencije je prvič prikazan finančni vidik trgovanja z mamili. 
 
Pomembno je ločiti dva cilja politike proti preprečevanju pranja denarja: odkrivanje 
kriminalcev, ki so vpleteni v pranje denarja, in oseb, ki bi lahko preprečile tovrstno dejavnost 
glede na njihov poklic ali položaj v institucijah in podjetjih. 
 
Konvencija zahteva nudenje medsebojne pravne pomoči v primeru kateregakoli prestopka, 
navedenega v konvenciji, vključno s pranjem denarja. Države se ne morejo sklicevati na 
bančno tajnost. Vsaka država podpisnica bi morala omogočiti dostop do bančnih, finančnih in 
komercialnih podatkov za namene preiskave pranja denarja. Prekinitev bančne tajnosti pa ni 
učinkovita, če obstaja še druga plast zaupnosti v obliki anonimnih skladov in »shell« podjetij. 
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Konvencija obsoja nelegalno trgovino z mamili in druge vrste kriminala, ki spodkopavajo 
gospodarstvo, ogrožajo stabilnost, varnost ter suverenost držav. Trgovina z mamili prinaša 
visoke dobičke, ki mednarodnim kriminalnim organizacijam omogočajo podkupovanje in 
vstop v vladne, komercialne in finančne dejavnosti ter družbo. Podpisnice konvencije so 
sklenile, da se sredstva, pridobljena s prodajo mamil, zaseže in na ta način odvzame motiv 
kriminalnim dejavnostim. 
 
Pomembnost zasega prihodkov in premoženja, izvirajočih iz nelegalnih dejavnosti, podrobno 
opredeljuje 5. člen konvencije, ki navaja, da je z zasegom kriminalnim organizacijam in 
posameznikom odvzeta fizična in finančna moč ter priložnost nadaljnjega izvajanja nelegalnih 
dejavnosti, onemogočeno je okoriščanje, odvzete so koristi in dobičkonosnost teh dejavnosti. 
Kot navaja Gilmore, (1995, str. 72), se ameriško pravosodno ministrstvo zavzema za delitev 
zaseženih sredstev med države, ki so sodelovale pri zasegu, kar naj bi pripomoglo k boljšem 
sodelovanju v prihodnje. Zasežena sredstva so namenjena investicijam v državne, lokalne in 
mednarodne preiskovalne komisije ter organom pregona. Stališče Velike Britanije je, da 
zasežena sredstva pripadajo državi, kjer je bil zaseg izpeljan, delitev med druge države pa se 
izpelje, če je ugotovljeno, da je pranje denarja imelo mednarodne razsežnosti. 
 

3.2 FATF 
 
FATF (Financial Action Task Force) je bila ustanovljena julija 1989 v Parizu z namenom 
zaščite bančnega sistema in finančnih institucij pred pranjem denarja, ki izvira iz kriminalnih 
dejavnosti. Je edina organizacija, ki se je specializirala samo za preprečevanje pranja denarja. 
Nastala je na pobudo skupine sedmih industrijsko močno razvitih držav G-7: Francija, 
Kanada, Nemčija, Italija, Japonska, Velika Britanija in Združene države Amerike, na srečanju 
pa so bili prisotni tudi predstavniki takrat še Evropske skupnosti. FATF se zavzema tudi za 
izboljšanje mednarodnega sodelovanja med kriminalističnimi preiskovalnimi komisijami in 
med pravosodnimi sistemi različnih držav. Zavzema se za razvoj mednarodne kontrole pranja 
denarja. Vanjo je včlanjena Evropska komisija in Svet za kooperacijo arabskih držav ter 31 
držav: Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija, Brazilija, Kanada, Danska, Finska, Francija, 
Nemčija, Grčija, Hong Kong, Islandija, Irska, Italija, Japonska, Luksemburg, Mehika, 
Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Portugalska, Singapur, Rusija, Južnoafriška 
republika, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija in Združene države Amerike. 
 
FATF je na srečanju februarja leta 1990 opredelila pranje denarja, ki temelji na Dunajski 
konvenciji iz leta 1988, kot: 

• preoblikovanje in prenos posesti, ki izvira iz kriminalne dejavnosti, z namenom 
prikrivanja njenega nelegalnega izvora, pomoč pri tovrstnem prekršku in izogibanje 
kazenskim posledicam, 

• prikrivanje pravega izvora in lokacije imetja sumljivega izvora, 

• obogatitev, posedovanje ali uporaba imetja, ki izvira iz nelegalne dejavnosti. 
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Pri sestavi poročila leta 1990 je sodelovalo sedem industrijsko razvitih držav, to so: Švedska, 
Nizozemska, Luksemburg, Belgija, Švica, Avstrija, Španija in Avstralija. Poročilo je 
razdeljeno na tri kategorije: izboljšanje nacionalnih pravnih sistemov, večja vloga finančnih 
sistemov, okrepitev mednarodnega sodelovanja. Določenih je bilo 40 priporočil; med začetne 
spada privzetje Dunajske konvencije, omejitev bančne tajnosti in izboljšanje mednarodnega 
sodelovanja. Priporočila zahtevajo, da države opredelijo pranje denarja, vključno s 
kriminalom v podjetjih, za kaznivo dejanje in da se po predlogu Dunajske konvencije zaseže 
in zapleni imetje, izvirajoče iz kriminalne dejavnosti. Med finančna priporočila bankam in 
nebančnim finančnim institucijam sodijo odprava anonimnih računov, identifikacija njihovih 
lastnikov ter hranjenje poročil, ki odkrivajo individualne transakcije. Priporočili so tudi 
povečano pozornost sumljivim transakcijam in poročanje o tovrstnih transakcijah pristojnim 
organom, hkrati pa je potrebno zagotoviti popolno zaščito poročevalcem in institucijam. 
Stranke o poročanju ne smejo biti obveščene. Vzpostaviti je potrebno tudi pregled nad 
pomembnimi transakcijami in tokovi gotovine doma in prek meje ter razviti moderen sistem 
nadzora denarja. Pomembni so tudi: spontana izmenjava informacij med državami, 
mehanizmi medsebojne pomoči ter harmonizacija definicij in standardov. Ta priporočila naj 
bi pripomogla k vzpostavitvi čim bolj uspešnega programa preprečevanja pranja denarja. 
 
V okviru FATF obstajajo tri delovne skupine: skupina za pravne probleme, finančno 
sodelovanje in skupina za zunanje odnose. Skupina za pravne probleme opozarja na nevarnost 
»shell« podjetij, katera prikrivajo identiteto lastnika, ki ima koristi od pranja denarja. Skupina 
za zunanje odnose poziva vlade držav, naj upoštevajo in izpopolnijo priporočila FATF. 
Skupaj z Združenimi narodi, Evropsko unijo ter ostalimi organizacijami si skupina za zunanje 
odnose prizadeva za izboljšanje znanja in tehnične podlage vlad, v ta namen organizira 
primerne seminarje, na katerih razlaga politike do določenih problemov regij ter seminarje  za 
vrednotenje in izpopolnitev doseženega. 
 
Pranje denarja je postalo kaznivo dejanje, neodvisno od predhodnega kaznivega dejanja, ki je 
sprožilo pranje denarja. Med predhodna kazniva dejanja sodijo: trgovanje z drogo, preprodaja 
orožja, izogibanje plačila davkov, kraje, ropi, poneverbe, ugrabitve, notranje trgovanje, 
trgovanje z jedrskimi snovmi, dobiček od oderuških obresti in prostitucija. FATF se je 
usmerila predvsem na preprečevanje pranja denarja pri prodaji kontroliranih substanc, 
dejavnosti organiziranega kriminala in manipulacije z notranjimi informacijami na 
posameznih trgih. Pranje denarja obravnavajo kot resen problem, ki ne izvira le iz dejavnosti 
preprodaje mamil.  
 
Finančne aktivnosti bank, ki največkrat služijo za pranje denarja, imenujemo kar instrumente 
pranja denarja oziroma, so to načini, kako se pere denar (Quirk, 1996, str. 5):  

• sprejem depozitov in drugih plačilnih sredstev (od posameznikov), 

• posojanje (vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, factoringi s 
povračilom ali brez, financiranjem komercialnih transakcij), 

• finančni najem,  

• storitve prenosa denarja, 
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• izdaja in vodenje plačilnih sredstev, kot na primer: kreditne kartice, potovalni čeki in 
bančne menice, 

• garancije, 

• trgovanje za svoj račun ali za račun tretje osebe: 
a) z instrumenti denarnega trga (čeki, bankovci), 
b) tuja menjava, 
c) finančni futursi in opcije, 
d) instrumenti obrestnih mer in menjav,  
e) prenosni vrednostni papirji, 

• prisotnost izdaje deležev in tovrstne storitve, 

• svetovanja glede strukture kapitala, industrijskih strategij, prevzemov, 

• denarno posredništvo, 

• portfolio management in tovrstno svetovanje, 

• hranjenje in vodenje vrednostnih papirjev, 

• navodila in napotki glede kreditov, 

• storitve varstva. 
 

3.3 Konvencija Sveta Evrope št. 141 o pranju, izsleditvi, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi,  pridobljene s kaznivim dejanjem  

 
Eden najpomembnejših in temeljnih aktov s področja pranja denarja je prav gotovo 
Konvencija Sveta Evrope št. 141 o pranju, izsleditvi, zasegu in zaplembi premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Konvencija Sveta Evrope št. 141 je bila sprejeta 
8.11.1990, formalno pa je začela veljati 1.9.1993, ko so prve tri države (Nizozemska, Velika 
Britanija in Švica) izrazile soglasje, da jih konvencija zavezuje. Konvencija Sveta Evrope št. 
141 je nekakšna izboljšava Dunajske konvencije; je natančnejša pri ureditvi mednarodnega 
sodelovanja in to sodelovanje drugače kot omenjena konvencija natančno ureja in tega ne 
prepušča zgolj morebitnim dvostranskim dogovorom. V državi podpisnici se lahko določi 
kaznivo dejavnost pranja denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj, storjenih v tujini, čeprav takšna 
dejanja v državi podpisnici niso predvidena kot kazniva dejanja. Poleg tega Konvencija Sveta 
Evrope št. 141 ni omejena le na preventivo in obravnavanje iztržkov iz trgovanja z mamili, 
temveč obravnava tudi nezakonite dobičke iz drugih kaznivih dejanj (Grčar, 1995, str. 42). 
 
Njena glavna cilja sta: 
a) reforma notranjih nacionalnih predpisov z obvezno zakonodajno opredelitvijo pranja 

denarja, s čimer bi se izboljšala primerljivost kazenskih zakonodaj posameznih držav, 
b) krepitev pravne pomoči in sodelovanja med državami na tem področju - načelo 

mednarodnega sodelovanja. 
 
Konvencija Sveta Evrope št. 141 (1990)  zavezuje (v 2. poglavju, to govori o ukrepih, ki jih je 
treba sprejeti na državni ravni) vse države podpisnice, da sprejmejo zakonske in druge ukrepe, 
ki so potrebni za boj proti organiziranemu kriminalu ter zaplenijo sredstva, pridobljena s 
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kaznivim dejanjem ali lastnino (2. člen) in da sodelujejo pri identifikaciji in sledenju 
premoženjske koristi ter zbiranju dokazov v zvezi s tem. Sodišča in drugi pristojni organi 
lahko zaradi zaplembe odredijo, da se dajo na razpolago ali da se zasežejo bančne ali druge 
evidence ter da se država pri tem ne bo sklicevala na bančno tajnost in da je zaradi lažje 
ugotovitve, izsleditve in zbiranja dokazov mogoče uporabiti tudi posebne preiskovalne 
metode in sredstva (4. člen). Konvencija zavezuje vse države podpisnice, da v svoji kazenski 
zakonodaji opredelijo kot kazniva dejanja vsa naklepna dejanja, ki zajemajo spremembo ali 
prenos lastnine, za katero se ve, da izvira iz kaznivega dejanja; pridobitev, posest ali uporabo 
take lastnine, sodelovanje, napeljevanje, omogočanje in svetovanje pri poskusu naštetih 
kaznivih dejanj (6. člen). Ista konvencija zavezuje (v 3. poglavju; to govori o mednarodnem 
sodelovanju) vse države podpisnice, da v največji možni meri medsebojno sodelujejo za 
namene preiskav in postopkov za zaplembo predmetov in premoženjske koristi (7. člen), da 
bodo druga drugi v pomoč pri prepoznavi in sledenju spornega premoženja (8. člen). Na 
prošnjo druge države-podpisnice, ki je sprožila kazenski postopek ali postopek za zaplembo, 
sprejmejo potrebne začasne ukrepe za preprečitev prodaje, prenosa ali razpolaganja z lastnino, 
ki bi bila lahko predmet zaplembe (11. in 12. člen). Pomemben je tudi 13. člen konvencije, ki 
določa, da na podlagi sklepa sodišča države-prosilke izvedejo zaplembo protipravne 
premoženjske koristi ali zneska oziroma dobrine, ki ustreza njeni vrednosti. Komunikacija 
med pogodbenimi strankami poteka preko osrednjih organov, ki so odgovorni za pošiljanje 
prošenj, odgovorov nanje, njihovo izvrševanje oziroma pošiljanje organom, ki so pristojni za 
uvedbo postopka proti pralcem denarja (23. člen). 
 
Konvencija poleg navedenega vsebuje tudi natančne določbe v zvezi s postopkom, 
odškodninami in morebitnimi pridržki pri njenem podpisovanju. 
 
Konvencija Sveta Evrope št. 141 je odprta v podpis vsem članicam Sveta Evrope kot tudi 
nečlanicam. Konvencijo je podpisala tudi Slovenija, in sicer 28.11.1993, ratificirala pa jo je v 
začetku leta 1998. 
 

3.4 Direktiva št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 
denarja 

 
V okviru Evropske skupnosti so 10. junija 1991 sprejeli direktivo št. 91/308/EEC o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja. Vodilni organi Evropske 
skupnosti so s to direktivo poskušali ohraniti enoten trg kapitala, hkrati pa zavarovati 
integriteto in javno zaupanje v finančni sistem. Direktiva je sestavljena iz preambule in 18. 
členov, ki določajo, da morajo države vnesti določena pravila, ki skrbijo za to, da se pojasni 
izvor kapitala, ki prihaja na njihovo ozemlje. V uvodnih določbah se direktiva sklicuje že na 
sprejete mednarodne predpise o pranju denarja, navaja opredelitev pranja denarja, določa 
obveznost identifikacije strank pri vseh kreditih v finančnih ustanovah. Direktiva nalaga 
obveznosti državam članicam, da zagotovijo, da je pranje denarja v njihovih zakonodajah 
prepovedano (2. člen). Členi od 3 do 10 določajo obveznosti držav članic, da zagotovijo 
določeno ravnanje s strani finančnih in kreditnih institucij na njihovem ozemlju. Pomemben 
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je tudi 13. člen, ki določa ustanovitev posebnega komiteja, ki mora poskrbeti za stike med 
državami članicami v boju proti pranju denarja. Na koncu direktive je določeno, da morajo 
članice vsako leto oddajati poročila Komisiji evropskih skupnosti o izvajanju te direktive 
(Kovačič, 1999, str. 20-22). 
 
Leta 2000 je bila sprejeta popravljena direktiva št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za namene pranja denarja. Dolžnost sporočanja sumljivih transakcij iz 6. 
člena direktive so razširili na vsa hujša kazniva dejanja, na dodatne zavezance - ne samo 
finančne institucije, ampak tudi na menjalnice in organizacije, ki se ukvarjajo s 
posredovanjem denarja, menic in drugih plačilnih instrumentov, na notarje, računovodje, 
odvetnike, davčni svetovalce in revizorje. Ti poklici niso vključeni v vse obveznosti, ki jih 
smernica nalaga svojim zavezancem, temveč zgolj v tiste, ki so v skladu z naravo njihovega 
dela (2a. člen).  V 3. členu so še vedno urejena določila o identifikaciji strank, vendar zajema 
tudi določilo o identifikaciji pri poslih, kjer ni neposrednega stika s stranko. Spremenili so 
tudi 6. člen direktive, v katerem je urejena obveznost sporočanja sumljivih transakcij 
pristojnim organom. Velja za vse zavezance te direktive z izjemo za odvetnike pri sporočanju 
sumljivih transakcij, povezanih z organiziranim kriminalom, odvetniške zbornice, kar je 
prepuščeno državam članicam. Ostale spremembe so bolj tehnične narave, ki prilagajajo 
besedilo novim zavezancem in pojmom (Šeme Hočevar, 2000, str. 41 - 44). 
 

4 PRAVNA UREDITEV PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA V SLOVENIJI 
 
Razvite evropske države so v zadnjih dvajsetih letih v sodelovanju z ZDA in drugimi 
razvitimi državami v svoje pravne ureditve vključile kaznovanje pranja denarja in določile 
ukrepe, ki naj bi državnim organom omogočili odkrivanje pranja denarja, zaplembo 
premoženjske koristi in odkrivanje storilcev kaznivih dejanj. Mednarodno usklajena 
prizadevanja za kaznovanje pranja denarja naj bi na eni strani zajezila trgovanje z mamili in 
preprečila druga kazniva dejanja, na drugi strani pa storilce kaznivih dejanj onemogočila, da 
bi zlorabljali prednosti prostega pretoka sredstev ter blaga in oseb v gospodarsko vse bolj 
povezani Evropski zvezi in drugih regionalnih gospodarskih povezavah (Vreča, 1999, str. 
122). 
 
Slovenija je k problematiki preprečevanja in odkrivanja pranja denarja vseskozi pristopala 
celovito. Odločitev za to, da se pridruži drugim državam in mednarodni skupnosti pri 
uveljavitvi skupnih standardov na tem področju, je pokazala že takoj po osamosvojitvi leta 
1991, ko je z ustavnim zakonom v svoj pravni red sprejela Dunajsko konvencijo, leta 1993 pa 
je podpisala in leta 1998 tudi ratificirala Konvencijo Sveta Evrope št. 141. Slovenija je pri 
sprejemanju svoje zakonodaje na področju pranja denarja upoštevala tudi ostala priporočila 
mednarodne skupnosti, predvsem pa določila Direktive Evropske skupnosti o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja ter 40 priporočil delovne skupine FATF. 
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4.1 Slovenska zakonodaja s področja pranja denarja  
 
Danes področje pranja denarja urejajo predvsem naslednji zakoni in revizor jih mora kot 
pomemben člen v boju proti pranju denarja poznati: 

1. Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. L. RS, št. 79/01; velja od dne 25.10.2001) 
in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur. L. 
RS, št. 59/02; velja od 20.7.2002). 

2. Pravilnik o organizacijah, ki jih ni potrebno identificirati pri izvajanju določenih 
transakcij (Ur. L. RS, št. 1/04); pred 10.1.2004 je veljala Odredba o organizacijah, ki 
jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (Ur. L. RS, št. 84/01; 
velja od 27.10.2001). 

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o sporočanju podatkov Uradu 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. L. RS, št. 1/04); pred 
10.1.2004 je veljalo Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike 
Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. L. RS, št. 84/01; velja od 27.10.2001) 
in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu sporočanja podatkov 
Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Ur. L. RS, št. 83/02: velja 
od 28.9.2002). 

4. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz drugega člena Zakona o 
preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o 
gotovinskih transakcijah (Ur. L RS, št. 1/04); pred 10.1.2004 je veljala Odredba o 
določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja 
denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah 
(Ur. L. RS, št. 84/01). 

5. Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in varovanju 
podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, 
odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in 
pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega 
svetovanja (Ur. L. RS, št. 88/02; velja od dne 19.10.2002); pred dnem 19.10.2002 je 
veljalo Navodilo o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in 
varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev 
organizacij, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih ali fizičnih oseb, ki 
opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja (Ur. L RS št. 6/02; 
veljalo od dne 26.1.2002) 

6. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, samostojnega 
revizorja ali pravne oziroma fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali 
storitve davčnega svetovanja, Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja (Ur. L. RS, št. 83/02; velja od 28.9.2002). 

7. Pravilnik o kreditnih in finančnih institucijah s sedežem v Evropski Uniji ali v tistih 
državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih 
subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij (Ur. 
L RS, št. 94/02, velja od 9.11.2002). 
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8. Pravilnik o kreditnih in finančnih institucijah s sedežem v Evropski Uniji ali v tistih 
državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih 
subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju preprečevanja in odkrivanja 
pranja denarja, ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih transakcij 
(Ur.l. RS, št. 1/04); pred 10.1.2004 je veljal Pravilnik o državah, ki ne upoštevajo 
standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja (Ur. l. RS, št. 
94/02). 

9. Pravilnik o spremembi pravilnika o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali 
vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti (Ur. l. RS, št. 1/04); 
pred 10.1.2004 je veljal Pravilnik o identifikaciji stranke pri odpiranju računa ali 
vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti (Ur. l. RS, št. 94/02, 
velja od 9.11.2002). 

10. Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 63/94 in 23/99). 
11. Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l . RS, št. 59/99). 
12. Zakon o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 25/96, 39/96, 5/98, 49/98, 72/98, 

6/99, 66/2000, 111/01, 32/02, 110/02, 44/03 in 56/03). 
13. Zakon o bančništvu (Ur. l. RS, št. 7/99, 102/00, 59/01, 55/03 in 2/04). 
14. Zakon o deviznem poslovanju (Ur. l. RS, št. 1/91, 71/93, 63/95, 23/99, 35/01, 52/02 in 

76/03). 
15. Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet mamil in 

psihotropnih snovi (Ur. l. SFRJ, št. 14/90). 
16. Zakon o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (Ur. l. RS, št. 41/97 in 31/98-MP, št. 11/97 in 
št. 8/98). 

17. Zakon o ratifikaciji kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji (Ur. l. RS, 
št. 26/00-MP, št. 7/00). 

18. Zakon o ratifikaciji konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v 
mednarodnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 1/01-MP, št. 1/01). 

 
Zakonodaja na področju pranja denarja določa, kaj je pranje denarja, katera so predhodna 
kazniva dejanja in kazni za izvajalce kaznivega dejanja pranja denarja ter postopke za 
zamrznitev, zaseg in odvzem nezakonito pridobljenega premoženja. S sprejemom Zakona o 
preprečevanju pranja denarja in Kazenskim zakonikom Republike Slovenije se je naša država 
pridružila državam, ki s kriminaliziranjem pranja denarja skušajo omejiti naraščanje 
organiziranega kriminala. 
 
S sprejetjem sprememb Zakona o preprečevanju pranja denarja je poudarjena odgovornost 
revizijskih družb in samostojnih revizorjev, ki se nanaša na preprečevanje pranja denarja. V 
nadaljevanju bom predstavil dva najpomembnejša zakona, ki urejata področje preprečevanja 
pranja denarja, ki revizijski družbi oziroma samostojnemu revizorju nalagata veliko 
odgovornosti. 
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4.2 Kazenski zakonik Republike Slovenije 
 
Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZRS) je začel veljati 1.1.1995. V 252. členu 
Kazenskega zakonika RS (KZRS,1994) je v poglavju »Kazniva dejanja zoper gospodarstvo« 
opredeljeno tudi dejanje pranja denarja. 
 
Prvotni 252. člen je imel tri odstavke (KZRS, 1994): 

1. kdor v bančnem, finančnem ali drugem gospodarskem poslovanju denarne zneske ali 
premoženje velike vrednosti, za katero ve, da je bilo pridobljeno z organizirano 
trgovino z mamili, z nedovoljenim prometom z orožjem ali s kakšno drugo 
prepovedano dejavnostjo, sprejme, zamenja, razpečuje ali na drug način s pranjem 
denarja prikrije pravi izvor, se kaznuje do pet let, 

2. kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa bi moral in mogel vedeti, da je bil denar 
ali premoženje pridobljeno s prepovedano dejavnostjo iz prvega odstavka, se kaznuje 
z zaporom do dveh let. 

3. denar in premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena se odvzame. 
 
252. člen Kazenskega zakonika RS je imel dve omejitvi: prva omejitev je bila povezana z 
gospodarskim poslovanjem (Deisinger, 1995, str. 62). Tako se je kaznivo dejanje pranja 
denarja lahko izvršilo le v bančnem, finančnem ali drugem gospodarskem poslovanju. 
Storilec kaznivega dejanja pranja denarja je lahko vsakdo. Zakon ne omejuje kroga storilcev, 
ki lahko storijo kaznivo dejanje pranja denarja. Druga omejitev je glede vrednosti denarnih 
zneskov in premoženja, ki so predmet kaznivega dejanja. Gre za znesek, ki presega petdeset 
povprečnih čistih plač v gospodarstvu. Tako je državni zbor RS sprejel nadomestilo 252. 
člena KZ s širšimi in obsežnejšimi prestopki pranja denarja, ki ne vsebuje več omenjenih 
omejitev. V novem besedilu 252. člena KZ so v veliki meri upoštevane rešitve iz Dunajske 
konvencije in Konvencije Sveta Evrope št. 141.: 

1. kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, 
sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na 
drug način, določen z zakonom, s pranjem prikrije ali poskusi prikriti njegov izvor, se 
kaznuje z zaporom do petih let, 

2. enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka, pa je hkrati storilec ali 
udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim je bil pridobljen denar ali premoženje iz 
prejšnjega odstavka, 

3. če je denar ali premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena velike vrednosti, 
se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in z denarno kaznijo, 

4. če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov več oseb, ki so se združile za izvrševanje takih 
dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in z denarno kaznijo, 

5. kdor bi moral in mogel vedeti, da je bil denar ali premoženje pridobljeno s kaznivim 
dejanjem, pa stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka, se kaznuje z 
zaporom do dveh let, 

6. denar ali premoženje iz prejšnjih odstavkov se vzameta. 
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V spremenjenem in dopolnjenem 252. členu so na novo oblikovane modalitete kaznivega 
dejanja pranja denarja; to je zdaj razdeljeno na temeljno obliko (prvi odstavek 252. člena KZ), 
na dve kvalificirani obliki (3. in 4. odstavek 252. člena KZ) ter na kaznivo dejanje, storjeno iz 
malomarnosti (5. odstavek 252. člena KZ), in odvzem premoženjske koristi (6. člen 252. 
člena KZ). Uvedena je t. i. dvojna kaznivost (istega storilca za predhodno kaznivo dejanje in 
za pranje denarja). 
 
Prvi odstavek 252. člena KZ opredeljuje privilegirano obliko pranja denarja (t. i. malo pranje 
denarja). Gre za primere, ko vrednost denarja, ki je predmet pranja, ne dosega t. i. velike 
vrednosti. V teh primerih se storilec kaznuje z zaporom do petih let. Razen tega prvi odstavek 
našteva izvršilna dejanja pranja denarja (sprejem, hranjenje, zamenjava, drugačno 
razpolaganje z denarjem). Bistvena sprememba v novem opisu kaznivega dejanja je v tem, da 
pranje denarja ni več vezano izključno na gospodarsko dejavnost, temveč je izrecno 
omenjeno, da se to kaznivo dejanje lahko stori tudi na drug način. S tem so pokriti primeri 
prej omenjenega tihotapljenja gotovine čez državno mejo (kar spada v prvo fazo pranja 
denarja). 
 
Iz novega opisa kaznivega dejanja v prvem odstavku 252. člena KZ izhaja, da so poslej 
predhodna dejanja, torej tista, iz katerih izvira umazani denar, vsa premoženjska kazniva 
dejanja - vsa dejanja, ki generirajo denar ali premoženje. S tem je odpadel problematičen izraz 
iz starega zakona »... in druga prepovedana dejavnost«, kamor zaradi uporabljenega izraza 
»dejavnost« po mnenju nekaterih teoretikov ni bilo mogoče uvrstiti posamičnih kaznivih 
dejanj. Nov KZ določa kot predhodna kazniva dejanja vsa kazniva dejanja, tako da jih posebej 
ali vsaj s primerom ne navaja. Na ta način se je zakonodajalec odločil za t. i. »all crime« 
model. Taka ureditev, ki sicer zelo poenostavlja opis kaznivega dejanja, je po mnenju 
nekaterih lahko sporna in lahko pripelje do absurdnih primerov (npr. pranje denarja, ki izvira 
iz navadne tatvine, hkrati pa gre za majhen znesek). (Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili 
Boštjana Penka in Klaudia Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina, 1999, str. 60). 
 
V tretjem odstavku 252. člena KZRS je kvalificirana (težja oblika) prvega odstavka in zajema 
primere, ki jih prejšnje besedilo 1. odstavka 252. člena ni vključilo - predmet pranja denarja 
velike vrednosti (v prejšnjem KZ RS 126. člen - gre za vrednost, ki presega 50 povprečnih 
plač v gospodarstvu). Storilci, ki so želeli oprati denar velike vrednosti, so ga razdelili med 
več oseb, vsaka je nato oprala svoj del denarja, ta pa ni dosegel zneska velike vrednosti. 
Novela KZ je zapolnila navedeno pravno praznino in sedaj v prvem odstavku 252. člena 
določa tako imenovano »majhno pranje denarja«, za katero je zagrožena kazen do pet let 
zapora. Znesek velike vrednosti je potrebno upoštevati le še pri kvalificirani obliki pranja 
denarja po tretjem odstavku tega člena, za katero je zagrožena kazen do osem let zapora. 
 
Četrti odstavek 252. člena KZRS opredeljuje novo kvalificirano obliko pranja denarja, ki je 
podana takrat, ko pranje denarja stori več oseb, ki so se združile za izvrševanje takih dejanj. 
Za take primere je zagrožena kazen do 10 let zapora, kot stranska kazen pa tudi denarna 
kazen. 
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Peti in šesti odstavek 252. člena KZRS sta ista kot v prejšnjem zakonu. Peti odstavek določa 
malomarno obliko pranja denarja. Nov KZ RS glede vsebine tega odstavka in glede 
predpisane kazni ne prinaša veliko novosti ter še vedno kot obliko krivde določa nezavedno 
malomarnost in za take primere predpisuje zaporno kazen do dveh let. Šesti odstavek določa 
obveznost odvzema denarja, ki se pere (gre za t. i. odvzem predmetov, s katerimi je storjeno 
kaznivo dejanje). 
 
Največja novost 252. člena KZ je drugi odstavek, ki uvaja tako imenovano dvojno kaznivost. 
To pomeni, da je lahko storilec predhodnega kaznivega dejanja kazensko obravnavan tudi za 
pranje denarja, ki izvira iz tega predhodnega dejanja. Ista oseba je lahko torej najprej 
obravnavana (in obsojena) za predhodno dejanje, npr. za trgovino z mamili, nato pa za pranje 
denarja, ki izvira iz te trgovine. Doslej se je taka kombinacija dveh kaznivih dejanj 
obravnavala kot tako imenovani navidezni stek; pranje denarja je bilo nekaznivo naknadno 
dejanje v odnosu na predhodno dejanje (seveda le v primerih, ko je šlo za istega storilca). 
Vendar pa je pranje denarja samostojno kaznivo dejanje, s katerim se varuje finančni ali drug 
gospodarski sistem pred zlorabo za nezakonite namene. Za ta sistem je povsem nepomembno, 
ali je poskušal umazani denar preko njega oprati storilec (ali udeleženec) predhodnega 
kaznivega dejanja ali pa neka druga oseba. Predhodno kaznivo dejanje in pranje denarja sta 
praviloma časovno in prostorsko ločena, različna so izvršitvena dejanja in v večini primerov 
tudi pravno zavarovane dobrine. Vse to napotuje na sklep, da je pranje denarja v razmerju do 
predhodnih kaznivih dejanj v razmerju realnega steka in da tudi v primeru, ko je storilec obeh 
dejanj isti, niso izpolnjeni pogoji za navidezni stek. Če v Sloveniji ne bi sprejeli koncepta 
dvojne kaznivosti, bi to pomenilo, da bi se storilec kaznivega dejanja pranja denarja lahko 
skliceval na to, da je on tudi storilec predhodnega kaznivega dejanja in bi se s tem izognil 
kazenski odgovornosti za pranje denarja (Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili Boštjana 
Penka in Klaudia Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina, 1999, str. 64-67). 
 

4.3 Zakon o preprečevanju pranja denarja  
 
Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 36/94), ki je začel veljati 7.7.1994, je 
skupaj z določitvijo kaznivega dejanja pranja denarja v kazenskem zakoniku Republike 
Slovenije postavil temelje za preprečevanje in odkrivanje ravnanj, s katerimi se prikriva izvor 
denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj. Novembra 1995 je bil Zakon spremenjen 
in dopolnjen, 26. septembra leta 2001 pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi 
Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 79/01; v nadaljevanju besedila: ZPPD). 
Že decembra 2001 je bilo zaradi sprememb in dopolnitev direktive EU o preprečevanju 
zlorabe finančnega sistema za pranje denarja (št. 2001/97/EC) potrebno pripraviti tudi 
spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju pranja denarja. Tako je 20. junija 2002 
Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
preprečevanju pranja denarja (Ur. l. RS, št. 59/02). Namen novega zakona je nadgraditi 
obstoječi sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in ga tako narediti še bolj 
učinkovitega. Novosti, ki jih ureditev prinaša, so predvsem naslednje: 
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1. natančneje so določene finančne in nefinančne organizacije, ki morajo izvajati zakon, 
2. seznam organizacij je razširjen tudi na pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v 

zvezi z dejavnostjo organiziranja ali izvajanja dražb in trgovanja z umetninami, 
3. med zavezance za izvajanje določenih nalog so uvrščeni tudi odvetniki, odvetniške 

družbe, notarji, revizijske družbe, samostojni revizorji in pravne ali fizične osebe, ki 
opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, 

4. naloge organizacij in v prejšnji alineji naštetih zavezancev se razlikujejo le v dveh 
temeljnih obveznostih: omenjeni zavezanci niso dolžni imenovati pooblaščenca in 
sprejeti internega predpisa o notranji kontroli; druge razlike so minimalne in so 
posledica različne narave dela in nabora podatkov, s katerimi različni zavezanci 
razpolagajo, 

5. omogočena je razbremenitev določenih zavezancev (zlasti igralnic in zavarovalnic) pri 
izvajanju nekaterih nalog po zakonu, 

6. predpisane so dodatne zahteve v zvezi z identifikacijo strank (zlasti glede ugotavljanja 
dejanskega lastnika določenih tujih pravnih oseb) in dana je možnost, da se pod 
določenimi restriktivnimi pogoji dovoli identifikacija strank pri odpiranju računov ali 
sklepanju poslovnih razmerij tudi brez njihove navzočnosti, 

7. na novo in bolj natančno so določene naloge in pooblastila Urada RS za preprečevanje 
pranja denarja, 

8. možni ukrep Urada o začasni ustavitvi transakcij je iz 48 podaljšan na 72 ur, 
9. razširjena je možnost uporabe zbranih podatkov tudi za odkrivanje in pregon 

določenih hujših kaznivih dejanj ter za odvzem premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivimi dejanji, 

10. Urad RS za preprečevanje pranja denarja mora vzpostaviti in voditi dodatne evidence, 
11. podaljšani so roki hrambe nekaterih podatkov in dokumentacije iz najmanj pet na 

deset let, 
12. za nadzor nad izvajanjem zakona so poleg Urada izrecno zadolženi tudi nekateri drugi 

nadzorni organi (Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za 
zavarovalni nadzor, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, Slovenski inštitut za 
revizijo in organ, pristojen za nadzor nad opravljanjem storitev davčnega svetovanja), 

13. prekrški so razdeljeni na lažje, težje in najtežje, prav tako pa so podaljšani zastaralni 
roki za vodenje postopkov o prekrških. 

 
Razlogi za popravke zakona so predvsem v novih mednarodnih standardih s področja pranja 
denarja (Direktiva št. 91/308/EEC), v nekaterih novosprejetih predpisih in konvencijah, ki jih 
je ratificirala tudi Slovenija, ter v priporočilih, ki jih je leta 1998 po obisku v Sloveniji sprejel 
Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja v državah Srednje in 
Vzhodne Evrope pri Svetu Evrope. V poročilu se je odbor pozitivno izrazil o obstoječem 
sistemu preprečevanja in odkrivanja pranja denarja v Sloveniji, v zvezi s posameznimi deli 
tega sistema pa poročilo vsebuje nekatera priporočila in predloge za izboljšanje. Načela, na 
katerih temelji nov zakon, ne odstopajo bistveno od načel starega zakona, saj gre za vključitev 
splošno uveljavljenih mednarodnih norm v slovenski pravni red. Tudi nov zakon torej temelji 
na načelih poznavanja strank in poslov, ki jih le ta opravlja, načelih hitrosti in učinkovitosti, 
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načelu varovanja osebnih podatkov in načelu sodelovanja med vsemi subjekti, ki so dolžni 
izvajati določila tega zakona.  
 
Zakon je razdeljen v devet poglavij: splošne določbe; naloge in obveznosti organizacij; naloge 
in pristojnosti Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja; naloge državnih 
organov, organizacij z javnimi pooblastili, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in 
pravnih ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja; 
varstvo in hramba podatkov ter vodenje evidenc; navodilo o izvajanju nalog in obvezni 
vključitvi indikatorjev; nadzor; kazenske določbe ter prehodne in končne določbe. 
 
V nadaljevanju bom podrobneje predstavil določena poglavja tega zakona ter predvsem 
naloge in dolžnosti, ki jih ta zakon nalaga revizijski družbi oziroma samostojnemu revizorju. 

4.3.1 Splošne določbe  
 
V splošnih določbah je opredeljen osnovni namen zakona, in sicer kot »določitev ukrepov za 
odkrivanje ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s 
kaznivim dejanjem ter ukrepi za preprečevanje takih ravnanj«. Ti ukrepi se nanašajo na: 

• zamenjavo ali kakršenkoli prenos denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega 
dejanja, 

• pridobitev, posest ali uporabo denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja, 

• prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic 
      v zvezi z denarjem ali premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja, 

• prikrivanje nezakonito pridobljenega družbenega premoženja in družbenega kapitala 
      pri lastninskem preoblikovanju podjetij. 

 
2. člen ZPPDen-1 določa zavezance za izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja: 
banke, hranilnice in podružnice tujih bank, hranilno kreditne službe, organizacije, ki 
opravljajo plačilni promet, pošte, družbe za upravljanje investicijskih skladov, ustanovitelje in 
upravljavce vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninske družbe, borze, borzno -  
posredniške družbe in njihove podružnice, zavarovalnice, igralnice in drugi koncesionarji za 
posebne igre na srečo, menjalnice, zastavljalnice, pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle 
v zvezi z dejavnostjo: prodaje in nakupa terjatev, faktoringa, upravljanja premoženja za tretje 
osebe, izdajanja plačilnih in kreditnih kartic ter poslovanja z njimi, leasinga, organiziranja 
potovanj, prometa nepremičnin, hrambe v sefih, prometa plemenitih kovin in dragih kamnov 
ter izdelkov iz njih, izdajanje garancij in drugih jamstev, kreditiranja in kreditnega 
poslovanja, dajanja posojil in posredovanja pri sklepanju posojilnih poslov, posredovanja pri 
prodaji zavarovalnih polic, organiziranja ali izvajanja dražb, trgovanje z umetninami. 

4.3.2 Naloge in obveznosti organizacij  
 
Zakon od organizacij zahteva identifikacijo pri vsaki transakciji ali pri več med seboj 
povezanih transakcijah, ki presegajo vrednost 3.000.000 tolarjev. Identifikacijo strank morajo 
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opraviti tudi, kadar je transakcija manjša od navedenega zneska, obstajajo pa razlogi za sum 
pranja denarja. 
 
Organizacije iz 2. člena ZPPDen-1 morajo Uradu za preprečevanje pranja denarja RS 
posredovati podatke o: 

• gotovinskih transakcijah, ki presegajo znesek 5.000.000 SIT, 

• več med seboj povezanih gotovinskih transakcijah, ki skupno presegajo vrednost 
5.000.000 SIT, 

• transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja. V 
primeru iz prve in druge alineje mora organizacija sporočiti podatke Uradu takoj po 
izvršitvi transakcije, najkasneje pa v treh dneh po opravljeni transakciji. V primerih iz 
tretje alineje pa mora organizacija te podatke sporočiti še pred izvršitvijo transakcije in 
v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se ta izvedla. 

 

4.4 Zakon o kazenskem postopku   
 
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) (Ur. L. RS, št. 63/94, 72/98) je začel veljati 1.1.1995. V 
ZKP so uvedeni posebni ukrepi v predzakonskem postopku, ki jih po odredbi preiskovalnega 
sodnika (1. odstavek 152. člena ZKP) izvršujejo organi za notranje zadeve (2. odstavek 152. 
člena ZKP). Pri sprejetju tega zakona je morala Slovenija upoštevati določila konvencije 
Sveta Evrope št. 141.  
 
Ukrepi za kaznivo dejanje pranja denarja (252. člen KZ) iz 2. odstavka člena ZKP so 
naslednji (Deisinger, 1995, str. 66): nadzorstvo in snemanje telefonskih pogovorov in drugih 
oblik komuniciranja s tehničnimi sredstvi, tajno policijsko sodelovanje, tajno opazovanje in 
sledenje ter slikovno snemanje, prisluškovanje v prostorih s tehničnimi napravami in dostop 
do računalniškega sistema banke ali druge pravne osebe, ki opravlja finančno ali drugo 
gospodarsko dejavnost. ZKP predvideva dolžnost podjetja, ki opravlja prenos informacij, da 
omogoči organom za notranje zadeve izvršitev ukrepov in preiskovalnemu sodniku vpogled v 
bančno vlogo. 
 
Pomemben je tudi 498a člen ZKP, ki določa, da se denar ali premoženje iz nezakonitega 
izvora iz 252. člena KZ vzame tudi, če so dokazani tisti znaki kaznivega dejanja iz 252. člena 
KZ, ki kažejo na to, da denar ali premoženje iz tega člena izvira iz kaznivih dejanj. Tako tudi 
v primeru, če je določena oseba v postopku za kaznivo dejanje pranja denarja obtožb 
oproščena, se denar, ki je bil opran in je bil dokazano nezakonitega izvora, vseeno odvzame. 
Poseben sklep o odvzemu premoženja izda senat treh sodnikov okrožnega sodišča na 
obrazložen predlog državnega tožilca. Lastnik takšnega premoženja ima na ta sklep pravico 
do pritožb. 
 
Revizijske družbe pri nas svojo dejavnost opravljajo kot organizacije z javnimi pooblastili in 
v javnem interesu, zato jim zakon o kazenskem postopku s spremembami in dopolnitvami 
nalaga, da vsa dejanja, ki imajo naravo kaznivega dejanja, prijavijo, Zrev-1 pa jih v tem 
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primeru odvezuje varovanja zaupnosti podatkov (glej pojasnila zgoraj). Natančneje ZKP 
določa, da morajo vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili prijaviti vsa kazniva 
dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, vsem ostalim, ki za taka dejanja vedo (npr. 
revizorji), pa daje možnost podati ovadbo. Je pa ZKP dosleden, ko gre za že storjeno kaznivo 
dejanje, za katero je zagrožena kazen 20 let zapora. Vsakdo, ki ve za tako dejanje oziroma 
njihovega storilca, ga je dolžan ovaditi, opustitev ovadbe pa se v tem primeru opredeli za 
kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do treh let zapora. Podobno velja tudi za vse, 
ki vedo, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen najmanj treh let. 
 
Ker pranje denarja ne sodi v to kategorijo kaznivih dejanj, saj je zagrožena kazen največ do 
pet let zapora, v praksi velja, da so revizorji v glavnem v situaciji, da imajo možnost 
podajanja ovadb, za razliko pa je revizijska družba, kot organizacija z javnimi pooblastili, 
dolžna naznaniti vsa kazniva dejanja, za katera ugotovi pri opravljanju svojih storitev. 
 
Ker je dolžnost obveščanja in podajanja ovadb za kazniva dejanja na strani revizijske družbe 
in ne revizorja kot izvajalca revidiranja, pomeni, da mora organizacija dela ter sistem nadzora 
nad delom revizorjev oziroma ostalega osebja, ki sodeluje pri revidiranju zagotavljati, da so 
le-ti obveščeni o možnih načinih pranja denarja (to jim nalaga ZPPD-1) ter da je vzpostavljen 
zanesljiv sistem obveščanja poslovodstva revizijske družbe o tovrstnih odkritjih, saj so le tako 
izpolnjeni pogoji za uresničevanje zahtev zakonodaje, ki pokriva obravnavano območje. 

 
5 REVIZORJEVI POSTOPKI PRI PREPRE ČEVANJU PRANJA DENARJA 
 
5.1 Uvod 
 
ZPPDen-1 revizorjem ne nalaga (oziroma to iz zakona ni razvidno), da bi morali pri 
opravljanju posla revidiranja izvajati posebne revizijske postopke, prilagojene odkrivanju 
pranja denarja. (Skitek, 2001, str. 212). Navodilo 1 - Revizorjevi postopki pri preprečevanju 
pranja denarja revizorja napotujejo, da mora pri opravljanju postopkov v zvezi s 
preprečevanjem pranja denarja upoštevati Mednarodne standarde revidiranja (v nadaljevanju 
MSR), predvsem pa MSR 220, 230, 240, 250, 300, 310, 500, 530, 560, 580, 700 in druge. 
 
Za izvajanje revizorjevih nalog s področja preprečevanja pranja denarja sta pomembna 
predvsem dva MSR-ja, in sicer MSR 240 - Revizorjeva odgovornost za obravnavanje prevar 

in napak pri reviziji računovodskih izkazov ter MSR 250 - Upoštevanje zakonov in drugih 

predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.  
 
»Napačne navedbe v računovodskih izkazih se lahko pojavljajo zaradi prevar ali napak. Izraz 
»napaka« se nanaša na nenamerno napačno navedbo v računovodskih izkazih, tudi na 
opustitev zneska ali razkritja, na primer (MSR 240, 1997, str. 4-5): 

• napaka pri zbiranju ali obdelovanju podatkov, iz katerih so sestavljeni računovodski 
izkazi, 

• napačna računovodska ocena, ki izhaja iz spregleda ali napačne pojasnitve dejstev, 
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• napaka pri uporabi računovodskih načel, ki se nanašajo na merjenje, prepoznavanje, 
razvrščanje, predstavljanje in razkrivanje«  

 
»Izraz »prevara« pomeni namerno dejanje enega ali več članov poslovodstva, pristojnih za 
upravljanje, zaposlencev ali tretjih oseb, tudi goljufijo za pridobitev neupravičene ali 
nezakonite koristi. Čeprav je prevara širok pravni pojem, se revizor ukvarja s prevarantskimi 
dejanji, ki povzročajo bistveno napačne navedbe v računovodskih izkazih. Napačna navedba v 
računovodskih izkazih ni nujno posledica kakih prevar. Revizorji se ne ukvarjajo s pravno 
opredelitvijo, ali je dejansko prišlo do prevare. Prevara lahko obsega (MSR 240, 1997, str. 5): 

• zavajanje, kot je prikrojevanje, ponarejanje ali spreminjanje računovodskih razvidov 
ali njih podpirajočih listin, na podlagi katerih so sestavljeni računovodski izkazi, 

• napačne navedbe ali namerne opustitve poročanja o dogodkih, poslih ali drugih 
pomembnih informacijah iz računovodskih izkazov, 

• namerno napačno uporabo računovodskih načel, ki se nanašajo na merjenje, 
prepoznavanje, razvrščanje, predstavljanje ali razkrivanje, 

• nezakonito prisvajanje sredstev kot na primer utaja prejemkov, tatvina fizičnih ali 
neopredmetenih sredstev ali povzročitev, da organizacija plača za blago ali storitve, ki 
jih ni prejela«  

 
Prevara in napaka se razlikujeta po tem, ali je dejanje, katerega posledica je napačna navedba 
v računovodskih izkazih, namerno ali nenamerno. V nasprotju z napako je prevara namerna in 
navadno vključuje namerno prikrivanje dejstev. Revizor je sicer lahko sposoben ugotoviti 
možne priložnosti za prevaro, vendar je težko, če ne celo nemogoče prepoznati namen, zlasti 
v zadevah, ki vključujejo ravnateljsko presojanje, kot so računovodske ocene in ustrezna 
uporaba računovodskih načel. 

 
Nespoštovanje zakonodaje ali prevare v podjetju imajo različen vpliv na računovodske izkaze, 
odvisno od obsega in področja, na katerem je bila kršitev zakona ali prevara storjena. Pri 
pravnih osebah, preko katerih se izvajajo poslovni dogodki, povezani s pranjem denarja, 
lahko govorimo o kršenju zakonodaje, kakor tudi o storjenih prevarah. Zakonodaja se krši že s 
samim dejstvom, da se tovrstni poslovni dogodki izvajajo, kar po KZRS predstavljajo kaznivo 
dejanje, o prevarah govorimo, ker poslovni dogodki pranja denarja, neposredno vplivajo na 
računovodske izkaze podjetja, saj so to dostikrat samo navidezni posli oziroma posli, pri 
katerih je odsoten podjetniški motiv (donosnost oziroma ustvarjanje nove vrednosti ni glavni 
motiv). (Skitek, 2001, str. 213). 
 
Neprestano se je potrebno zavedati, da revizor ni pristojen in dostikrat tudi ne dovolj 
usposobljen, da bi lahko sodil, ali kakšno dejanje predstavlja kršitev zakonov. V zvezi s tem 
gre lahko le za sum, ki pa ga mora potrditi veščak z ustreznega področja. Da pa bi lahko 
revizor v zakonitost poslovnih dogodkov dvomil oziroma protizakonita dejanja spoznal, se 
mora stalno izobraževati in izpopolnjevati. Tako mora tudi v primeru pranja denarja dovolj 
dobro poznati problematiko, da bo pri izvajanju revizijskih postopkov sumljive poslovne 
dogodke in osebe tudi spoznal.  
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Revizor pa kljub temu, da je revizija opravljena v skladu z MSR in zakonskimi okviri, ne 
more pridobiti popolnega zagotovila, da bodo odkrite bistveno napačne navedbe v 
računovodskih izkazih. Celo če je revizija pravilno načrtovana in izvedena v skladu z MSR, 
obstaja zaradi omejitev znotraj nje neizogibno tveganje, da nekatere bistveno napačne 
navedbe v računovodskih izkazih ne bodo odkrite. Zaradi dejavnikov, kot so presojanje, 
preizkusi, neizogibne omejitve notranjega kontroliranja in dejstvo, da so mnogi dokazi, s 
katerimi razpolaga revizor, po svoji naravi bolj prepričljivi kot dokončni, revizija ne jamči, da 
bodo odkrite vse bistveno napačne navedbe. Zaradi tega lahko revizor izrazi le sprejemljivo 
zagotovilo, da bodo odkrite bistveno napačne navedbe v računovodskih izkazih. 
 
Glavno odgovornost za preprečevanje in odkrivanje prevar in napak imajo tako pristojni za 
upravljanje organizacije kot pristojni za poslovodenje. Posamezne naloge pristojnih za 
upravljanje oziroma poslovodenje se lahko razlikujejo od organizacije do organizacije in od 
države do države. Poslovodstvo mora z nadzorovanjem pristojnih za upravljanje poskrbeti za 
ustrezno razpoloženje, ustvariti in skrbeti za kulturo poštenosti in visoke etike ter vpeljati 
ustrezne kontrole, ki preprečujejo in odkrivajo prevare in napake v organizaciji. Odgovornost 
revizorja je, da oceni tveganje povezano s pranjem denarja v podjetju ter v tako postavljeni 
oceni načrtuje ustrezne revizijske postopke. Da bi lahko v zvezi s pranjem denarja pravilno 
ocenil tveganje, mora preučiti prisotnost vseh tistih kazalnikov, ki bi ga lahko napeljevali na 
sum, da se v podjetju odvijajo tovrstne transakcije. 
 
Revizorjevo mnenje o računovodskih izkazih je zasnovano na pridobivanju sprejemljivih 
zagotovil, zato revizor ne jamči, da bodo pri revidiranju odkrite vse bistveno napačne 
navedbe, izhajajoče iz prevar ali napak. Torej kasnejše odkritje bistveno napačne navedbe v 
računovodskih izkazih, izhajajoče iz prevare ali napake, samo po sebi ne nakazuje, da revizor: 

• ni pridobil sprejemljivega zagotovila, 

• ni ustrezno načrtoval, izvajal ali presojal, 

• ni strokovno sposoben ali dovolj skrben ali, 

• ne upošteva MSR. 
 
To velja zlasti za nekatere vrste namernih napačnih navedb, saj so revizijski postopki lahko 
nezadostni za odkrivanje namernih napačnih navedb, ki so prikrite zaradi skrivnega dogovora 
z enim ali več člani poslovodstva, pristojnimi za upravljanje, zaposlenci ali tretjimi osebami 
ali pa so povezane s ponarejenimi listinami. Ali je revizor opravil revizijo v skladu z MSR, se 
lahko ugotovi na podlagi ustreznosti opravljenih revizijskih postopkov v danih okoliščinah in 
primernosti revizorjevega poročila, ki je zasnovano na izsledkih teh postopkov. 
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5.2 ZPPDen-1 in revizijska družba 
 
5.2.1 Dolžnosti revizijske družbe oziroma samostojnega revizorja v zvezi s preprečevanjem 
pranja denarja  
 
Dejstvo je, da revizijske družbe in samostojni revizorji sami ne izvajajo transakcij. Pač pa se s 
tem srečujejo pri opravljanju določenih nalog za pravne subjekte, ki so hkrati tudi zavezanci 
iz zakona o preprečevanju pranja denarja. V zakonu so slednji zato uvrščeni v posebno 
poglavje, v katerem so tudi natančno navedene njihove naloge (Šeme Hočevar, 2000, str. 
134). Dolžnosti revizijske družbe so naslednje: 

1. dolžnost identifikacije v z zakonom in podzakonskimi akti določenih primerih, 
2. dolžnost sporočanja in posredovanja podatkov, 
3. dolžnost hranjenja in varovanja podatkov ter vodenja evidenc, 
4. dolžnost sestaviti seznam indikatorjev, 
5. dolžnost usposabljati in izobraževati zaposlene, ki opravljajo naloge po zakonu o   

preprečevanju pranja denarja. 
 
Revizijska družba lahko zaradi lažje komunikacije z Uradom imenuje pooblaščenca. 
 
V nadaljevanju bom podrobno predstavil najbolj kompleksne naloge, ki potrebujejo posebno 
razlago, na koncu pa predstavil še kazenske določbe po ZPPDen-1. 
 
5.2.1.1 Pooblastila Urada RS za preprečevanje pranja denarja ter dolžnost sporočanja in 

posredovanja podatkov 
 

Revizijske družbe in samostojni revizorji so prvič omenjeni v zvezi s pooblastili Urada, da od 
njih lahko zahteva določene podatke. V 18. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja (v 
nadaljevanju ZPPD) je namreč podana pravica Urada, da lahko od revizijske družbe in 
samostojnega revizorja zahteva, če oceni, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, podatke, informacije in dokumentacijo, ki je potrebna 
za odkrivanje pranja denarja. Sporoča se samo o tistih stvareh, na katere se zahteva nanaša. 
Če zahteva ni dovolj precizna, je treba zahtevati od Urada podrobnejša navodila glede 
zahteve. Poročati sme samo revizijska družba ali njena uprava (nihče od zaposlenih ne sme 
dajati informacij Uradu).  
 
Po določilih ZPPD ima obveznost do Urada samo revizijska družba ali samostojni revizor, ne 
pa tudi revizor kot fizična oseba. Osnova za odvezo molčečnosti revizijske družbe v primerih, 
ko pride do podatkov ali okoliščin, ki bi nakazovali na sumljive transakcije pranja denarja, ji 
daje tako Zakon o revidiranju, kakor tudi ZPPD. Prvi določa, da revizijska družba lahko 
razkrije določene podatke, če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad banko, 
zavarovalnico, borzno posredniško družbo, družbo za upravljanje oziroma drugo pravno 
osebo, v skladu z zakonom, ki ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila. 
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V skladu z 41. členom ZPPD pa je Urad tudi nadzorni organ vseh organizacij, ki jim zakon 
nalaga konkretne obveznosti (Skitek, 2001, str. 210). 
 
Urad lahko od revizorja zahteva pisno informacijo, podatke in dokumentacijo v zvezi z 
opravljanjem njegovih nalog po ZPPD ter druge podatke, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora. Odgovor mora revizor posredovati v 15 dneh. Informacijo o opravljanju nalog 
revizorjev po tem zakonu sestavlja pregled in vsebina postopkov, ki so uporabljeni pri 
njihovem delu z namenom odkrivanja napak in prevar, povezanih z odkrivanjem pranja 
denarja. Dodatno informacijo o opravljanju nalog revizorjev sestavljajo tudi podatki o tem, 
kolikokrat je revizor sporočil določene podatke Uradu in informacijo o tem, kateri so najbolj 
pogosto uporabljeni indikatorji sumljivih transakcij za prepoznavanje pranja denarja. Dodatno 
informacijo sestavljajo tudi podatki o izobraževanju s področja pranja denarja in o številu 
delavcev, ki so se tega izobraževanja udeležili. (Šeme Hočevar, 2000, str. 134). 
 
Poleg pravice, da Urad zahteva ustrezne podatke od revizijske družbe, pa ji zakon v 28. členu 
določa tudi obveznost samoiniciativnega poročanja v primeru, ko pri svojem delu ugotovi, da 
so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo podani razlogi za sum pranja denarja oziroma če 
stranka išče nasvete za pranje denarja. Take informacije je dolžna posredovati Uradu 
najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovila razloge za sum. Način sporočanja podatkov 
Uradu je urejen v Pravilniku o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, 
revizijske družbe ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve 
davčnega svetovanja (Ur. L. RS, št. 83/02). Ti načini so: telefon, telefaks, priporočena 
pisemska pošiljka ali kurir.  
 
Revizijska družba mora podatke pošiljati na posebnem obrazcu, ki je objavljen skupaj s 
Pravilnikom. Po telefonu ali telefaksu se sporoča podatke samo v primeru, če transakcija, v 
zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja, še ni bila izvršena. Tudi v tem primeru  
je potrebno najkasneje v treh dneh, po ugotovitvi razlogov za sum pranja denarja sporočiti 
Uradu podatke še s priporočeno pisemsko pošiljko ali po kurirju na predpisanem obrazcu.  
 
5.2.1.2 Dolžnost hranjenja in varovanja podatkov ter vodenje evidenc  

 
Peto poglavje ZPPD z naslovom “Varstvo in hramba podatkov ter vodenje evidenc” določa 
ravnanje s podatki in stopnjo zaupnosti teh podatkov, izjeme glede obveznosti varovanja 
tajnosti podatkov, izključitev odgovornosti za morebitno škodo, namene, za katere se lahko 
uporabljajo podatki, roke hrambe podatkov in vsebino evidenc, ki so jih dolžni voditi 
revizijske družbe oziroma samostojni revizorji po tem zakonu. 
 
Za revizorje po ZPPD velja, da svojim strankam ne smejo razkriti, da so določene podatke 
posredovali Uradu (31. in 32. člen ZPPD). Navedeni podatki že po zakonu pomenijo uradno 
tajnost, katere kršitev je sankcionirana z določili kazenskega zakonika RS. Dana je tudi 
možnost, da oznako tajnosti umakne predstojnik Urada, zlasti v primerih, ko bo na primer 
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kazenski postopek že v fazi javne glavne obravnave ali v drugih podobnih primerih, ko 
varovanje tajnosti ne bo več potrebno. 
 
Revizorji so v ZPPD odvezani varovanja bančne, poslovne, poklicne in uradne tajnosti v tistih 
primerih, ko bodo na podlagi tega zakona posredovali podatke, informacije ali dokumentacijo 
Uradu. Revizorji ne bodo odgovarjali za morebitno škodo, ki bi jo povzročili svojim strankam 
ali tretjim osebam pri izvajanju tega zakona. To določilo je pomembno, saj se na podlagi 
suma o pranju denarja lahko začasno ustavijo določene transakcije, ki naj bi bile domnevno 
povezane s pranjem denarja, na tej podlagi pa lahko, če se izkaže, da je bil sum neutemeljen, 
oseba neupravičeno utrpi tako poslovno škodo kot tudi ugled. 
 
Bolj podrobno ureditev dolžnosti varovanja zaupnih podatkov predstavlja 22. člen Zakona o 
revidiranju, ki določa, da mora revizijska družba kot zaupne varovati vse podatke, dejstva in 
okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju revidiranja. Uprava revizijske družbe, 
družbeniki, delničarji oziroma člani revizijske družbe, pooblaščeni revizorji, revizorji in drugi 
delavci revizijske družbe, oziroma druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom v 
revizijski družbi oziroma pri opravljanju storitev za revizijsko družbo na kakršen koli način 
dostopni zaupni podatki, teh podatkov ne smejo sporočati tretjim osebam, niti jih sami 
izkoriščati ali omogočiti, da bi jih izkoriščale tretje osebe. Izjemo od dolžnosti varovanja 
zaupnih podatkov dovoljuje tretji odstavek 22. člena Zakona o revidiranju, ki ne velja v 
naslednjih primerih: 

1. če nadzorni organ, ki je pristojen za izvajanje nadzora nad banko, zavarovalnico, 
borzno posredniško družbo, družbo za upravljanje oziroma drugo pravno osebo, v 
skladu z zakonom, ki ureja ta nadzor, od revizijske družbe zahteva dodatna pojasnila, 

2. če je revizijska družba na podlagi zakona iz prejšnje točke o določenih okoliščinah 
dolžna poročati nadzornemu organu, 

3. če pravna oseba izrecno pisno pristane, da se sporočijo posamezni zaupni podatki, 
4. če so podatki potrebni za ugotavljanje dejstev v kazenskih postopkih in predložitev teh 

podatkov pisno zahteva oziroma naloži pristojno sodišče, 
5. če iz podatkov, dejstev in okoliščin, ki jih je revizijska družba izvedela pri opravljanju 

revidiranja, izhaja utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s 
katerim je dolžna podati ovadbo, 

6. če so ti podatki potrebni za opravljanje nalog nadzora nad revizijsko družbo in 
predložitev teh podatkov oziroma revizijske dokumentacije pisno zahteva Inštitut za 
revizijo. 

 
Rešitev v Zakonu v revidiranju ni usklajena z ZPPDen-1. Peta točka 3. odstavka Zrev-1 
zahteva utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v zvezi s katerim obstoji dolžnost 
podati ovadbo. ZPPDen-1 pa glede na ustaljeno domačo in mednarodno prakso ter 
mednarodne predpise kot kriterij za sporočanje sumljivih transakcij določa razlog za sum, kar 
je nižja stopnja suma o storitvi kaznivega dejanja in zatorej med izjemami 22. člena Zrev-1 ni 
zajeta. Kljub temu pa se mora ZPPDen-1 kot specialni zakon upoštevati in ga revizorji morajo 
uporabljati ne glede na določbe krovnega zakona o revidiranju. 
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V zvezi s preprečevanjem pranja denarja obstoji zakonska dolžnost revizijske družbe, da 
podatke in pripadajočo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem zakona hrani po kronološkem 
redu in na način, ki omogoča dostop celo obdobje, ko je v skladu z zakonom potrebna njihova 
hramba (4 oz. 10 let). Podatke o transakcijah in osebah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za 
sum pranja denarja, vodi revizijska družba v ločenih evidencah.  
 
Podatki o strokovnem usposabljanju so podatki o organiziranih oblikah izobraževanja in o 
udeležbi, ki zajemajo tudi potrdila o izobraževanju. Podrobnejši način hrambe podatkov 
določi revizijska družba sama v svojih notranjih aktih, pri tem mora dosledno upoštevati 
podzakonski akt - Pravilnik o pooblaščencu, načinu izvajanja notranje kontrole, hrambi in 
varovanju podatkov, vodenju evidenc in strokovnem usposabljanju delavcev organizacij, 
odvetnikov, odvetniških družb, notarjev, revizijskih družb, samostojnih revizorjev in pravnih 
ali fizičnih oseb, ki opravljajo računovodske storitve (Ur. L. RS, št. 88/02). 
 
Dodatno ZPPD revizijski družbi nalaga, da ustrezno seznani svoje zaposlene z načini in 
indikatorji (indikatorji so podrobneje obravnavani v prvem poglavju) pranja denarja, da bodo 
le-ti pri svojem delu znali zaznati sumljive transakcije ali osebe, ki bi se lahko ukvarjale s 
tovrstnimi dejanji. Pri tem mora revizijska družba tesno sodelovati z Uradom, čigar dolžnost 
je pomoč pri usposabljanju vseh v zakon vključenih oseb. 
 
5.2.1.3 Kazenske določbe po ZPPDen-1 

 
V poglavju o kazenskih določbah ZPPD uvaja delitev prekrškov na lahke, težje in najtežje. 
Tako je dana različna teža tistim dejanjem, ki kršijo temeljna načela in predpisane naloge, in 
tistim, ki pomenijo zgolj kršitev manj pomembnih obveznosti, katerih posledice je velikokrat 
mogoče sanirati. Za prekrške so predvidene denarne kazni, ki so določene v razponu. 
  
Med najtežje prekrške, ki zadevajo tudi revizorje, so v 45. členu ZPPD uvrščene kršitve 
temeljih načel in obveznosti zakona, kot na primer: nepošiljanje predpisanih podatkov ali 
podatkov, ki jih zahteva Urad, nespoštovanje rokov ter kršitve določil o hrambi in vodenju 
evidenc, evidence ne vsebujejo predpisanih podatkov. V 46. členu ZPPD so za težje prekrške 
določene nekoliko nižje kazni, pri čemer med te prekrške zakon uvršča: nepošiljanje vseh 
predpisanih podatkov, kršitev obveznosti v zvezi s sestavo seznama indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij ter določil o hrambi podatkov in dokumentacije v zvezi z 
izobraževanjem. V 47. členu ZPPD so med lažjimi kršitvami le štiri, in sicer gre za: 
pridobitev podatkov v nasprotju z določili zakona ter kršitev določil o izobraževanju in 
hrambi podatkov o strokovnem usposabljanju delavcev. Za vse prekrške velja, da se z 
denarno kaznijo poleg pravne osebe kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
posameznik, ki opravlja samostojno dejavnost. 
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5.3 Postopki sklepanja posla in dolžnosti revizorja v zvezi s tem  
 
Pred načrtovanjem revizije, sploh pa pred začetkom preizkušanja podatkov v računovodskih 
izkazih, je naloga revizorja, da se dovolj dobro seznani s poslovanjem podjetja, pridobi 
začetno poznavanje dejavnosti ter o lastništvu, ravnateljstvu in poslovanju organizacije in na 
tej podlagi ustrezno oceni tveganje napačnih navedb v računovodskih izkazih, povezanih z 
nespoštovanjem zakonov ali izvršenih prevar. MSR 200 nalaga revizorju načrtovanje in 
izvedbo revizije z neko mero strokovne nezaupljivosti, pri čemer se mora zavedati tudi 
možnosti pranja denarja. 
 
Revizor mora še pred sklenitvijo posla z naročnikom ugotoviti, ali ima le-ta kakršnekoli 
obveznosti v skladu z zakonom. Iz tega vidika loči naročnike na tiste, ki jim zakon nalaga 
dodatne obveznosti, in tiste, ki jih zakon neposredno ne omenja. 
Prav tako mora proučiti, ali v zvezi z njim obstaja tveganje vpletenosti v pranje denarja. Pri 
tem mora v zadostni meri spoznati dejavnost naročnika, značilnosti njegovega poslovanja, 
obseg gotovinskih transakcij oziroma verjetnost, da bi se med revidiranjem pojavili kateri 
izmed indikatorjev sumljivih transakcij ali dejanj poslovodstva oziroma zaposlencev 
naročnika, ki bi nakazovali pranje denarja. 
 
Pridobivanje zahtevanega znanja o poslovanju je nenehen in dopolnjujoč se proces zbiranja in 
ocenjevanja informacij, ki je povezan z oblikovanjem revizijskih dokazov in informacij na 
vseh stopnjah revizije. Čeprav so na primer informacije zbrane že na stopnji načrtovanja, se 
navadno prečistijo in dopolnijo na kasnejših stopnjah revizije, ko revizor in njegovi 
pomočniki izvedo več o poslovanju. 
 
5.3.1 Komunikacija s prejšnjim revizorjem  
 
Pogosto ko revizijska hiša sprejme novo stranko, le-ta zamenja prejšnjega revizorja. Ko k 
potencialno novemu revizorju pristopi stranka, bi se le-ta moral pozanimati o strankinih 
obstoječih računovodskih usmeritvah in revizijskemu delu. Če so bili strankini pretekli 
finančni izkazi že revidirani, bi moral sedanji revizor stopiti v stik z bivšim revizorjem. Stik z 
bivšim revizorjem je nujen zato, ker lahko prejšnji revizor sedanjega obvesti z informacijami, 
ki bi mu lahko bile v pomoč, ali naj posel sprejme ali ne. Poizvedbe novega revizorja naj bi 
vsebovala vprašanja, na katere bi dobil odgovore, kot so na primer: Ali je poslovodstvo 
stranke neoporečno in pošteno?, Ali je imel prejšnji revizor kakšne nesporazume in razhajanja 
s poslovodstvom glede sprejetih računovodskih standardov, revizijskih postopkov ali drugimi 
pomembnimi stvarmi in razlog, zakaj želi stranka zamenjati revizorja?. Potreben je tudi 
pregled delovnega gradiva prejšnjega revizorja, pri tem pa je posebno pozornost potrebno 
posvetiti področjem, ki so povzročili morebitno prilagojeno poročilo. Če je podjetje, ki je 
predmet revizije, organizacija iz 2. člena ZPPDen-1, mora novi revizor pregledati rezultate 
dela prejšnjega revizorja, ki se nanašajo na obveznosti, ki jih imajo organizacije iz ZPPDen-1. 
Revizor se mora seznaniti tudi s pregledi nadzornih organov ter morebitne ukrepe, ki so jih le-
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ti naložili organizaciji, in vzroke za njih. Prav tako mora novi revizor posvetiti dovolj časa 
proučevanju strokovne neoporečnosti in neodvisnosti prejšnjega revizorja. 
 
Druga poizvedovanja glede revidiranja se lahko opravijo tudi po sprejetju posla. Ta 
poizvedovanja niso zahtevana (nujna), vendar so ponavadi najbolj učinkovita sredstva za to, 
da se zagotovi dokumentacija, ki potrjuje poštenost in resničnost začetnih postavk v glavni 
knjigi in računovodskih izkazih. Začetne postavke v računovodskih izkazih imajo pomemben 
vpliv na računovodske izkaze. Na primer zaloge na dan 1.1. 20XX imajo ponavadi pomemben 
vpliv na odhodek v tekočem obdobju. Prav tako bi moral novi revizor preveriti konsistentnost 
uporabe računovodskih politik in vsako razliko v teh politikah ovrednotiti in izmeriti vpliv na 
računovodske izkaze ter te vplive tudi prikazati v računovodskem delu Letnega poročila. Novi 
revizor lahko prav tako pregleda delo prejšnjega revizorja, predvsem gradiva, ki se nanašajo 
na izkaz stanja in tiste, ki se nanašajo na uporabo računovodskih politik. Prva revizija zahteva 
dodatni napor v smislu razumevanja strankinega poslovanja ter test začetnih stanj v izkazu 
stanja. Če prejšnji računovodski izkazi še niso bili revidirani, prva revizija zahteva še dodaten 
trud in je posledično tudi veliko bolj obsežna. (Carmichael, Willingham, Schaller, 1996, str. 
130). 
 
5.3.2 Sprejemanje naročnikov  
 
Konkurenca znotraj revizijske dejavnosti je zelo velika. To dejstvo vključuje napore pri 
iskanju novih potencialnih strank, prav tako pa tudi zadržanje obstoječih strank. Zamenjavi 
revizijske hiše ponavadi botrujejo dejavniki kot na primer: Združitev dveh strank z različnimi 
revizijskimi hišami, potreba strank po širši paleti storitev, nezadovoljstvo s storitvami, ki jih 
opravlja sedanji revizor, potreba po zmanjšanju stroškov revizije, združitev revizijskih hiš, pa 
tudi sama zamenjava obstoječega revizorja. 
 
Revizor ni dolžan opraviti revizijo računovodskih izkazov za vsako stranko, ki to želi. S tem, 
ko revizor sprejme posel, prevzame profesionalno odgovornost do javnosti, do same stranke 
in do drugih članov revizijske stroke. Revizor je zavezan, da upraviči zaupanje širše javnosti, 
predvsem s spoštovanjem in izvajanjem visokih standardov ter z vzdrževanjem neodvisnosti, 
poštenosti ter objektivnosti. Revizija mora biti opravljena profesionalno in strokovno. Do 
revizijske stroke ima revizor dolžnost, da vzdržuje in krepi visoke standarde in zmožnost 
služiti širši javnosti. Posledično je jasno, da odločitev sprejeti novo stranko oziroma imeti 
nadaljnjo poslovno razmerje z obstoječo stranko ni enostavna (Boynton, Kell, 1996, str. 191). 
 
V zadnjih letih so postali revizorji pri sprejemanju naročnikov bolj izbirčni, ker je bila 
neoporečnost ravnateljstva glavni dejavnik pri najpomembnejših tožbah proti revizorjem. 
Boleč nauk, ki izhaja iz kazenskih in civilnih tožb, je, da je zgodnja ocena neoporečnosti 
ravnateljstva pomembna tako za izdajanje mnenja o resničnih in poštenih računovodskih 
izkazih kot tudi za čas, ki se porabi za izvajanje revizijskih postopkov. Revizorjeva ocenitev 
naročnikov ni enkratno opravilo. Naročnike je potrebno ovrednotiti vsako leto znova, da bi se 
prepričali, ali še vedno izpolnjujejo standarde revizijskega podjetja. Dejanja, ki zbujajo dvom 
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o neoporečnosti ravnateljstva, številna nesoglasja o računovodskih in revizijskih zadevah ter 
počasno plačevanje ali neplačevanje honorarjev so le nekateri razlogi za prenehanje razmerja 
z dosedanjim naročnikom (Taylor, Glezen, 1996, str. 298). 
 
5.3.3 Listina o sprejetju revizijskega posla 
 
Potem ko revizor sprejme naročilo po reviziji, se ponavadi dokumentirajo dogovori s stranko, 
kjer se razjasnijo stvari, ki so morda nejasne (Navodila za delovanje revizijskih družb, 1994, 
str. 78-81). Za ta namen se pripravi Listina o revizijskem poslu. Ta ponavadi vsebuje tudi: 

• odgovornost pogodbenih strank (za točnost in pravilnost računovodskih izkazov je 
odgovorno poslovodstvo, revizor pa je odgovoren za izdajo mnenja), 

• poslovodska predstavitev (revizor zahteva predstavitev s strani poslovodstva), 

• odgovornost za odkrivanje napak in prevar (revizijski standardi zahtevajo, da revizor 
deluje tako, da ob odkritju napak ali prevar o tem obvesti poslovodstvo oziroma 
naročnika, revizorjeva naloga ni odkrivanje prevar ali napak ali nezakonitih dejanj, 
vendar lahko pri svojem delu na njih naleti), 

• odgovornost za odkritje nezakonitih dejanj, 

• slabosti v sistemu notranjih kontrol (revizor o teh slabostih obvesti poslovodstvo in 
predlaga možne rešitve). 

 
Ko je standardna listina sprejeta, se sestavi standardna pogodba o reviziji. 
 

5.4 Načrtovanje dela in ocena tveganja   
 
Ustrezno načrtovanje revizijskega dela pomaga zagotoviti dovolj pozornosti pomembnim 
področjem revizije, ugotoviti možne probleme in hitro dokončati delo. Načrtovanje pomaga 
tudi pri pravilnem dodeljevanju dela pomočnikom ter pri usklajevanju dela, ki ga opravljajo 
drugi revizorji in veščaki.  
 
Pri načrtovanju revizijskega posla je potrebno posebno pozornost posvetiti spoštovanju 
zakonodaje s področja pranja denarja, predvsem pri organizacijah, saj jim le-ta nalaga 
posebne dolžnosti v zvezi s preprečevanjem pranja denarja. 
 
Revizor mora delo načrtovati tako, da bo dosegel vse zastavljene revizijske cilje ter upošteval 
možnost pojava kaznivega dejanja pranja denarja. Za uresničitev revizijskega načrta je 
predvsem pomembno, da revizijsko osebje pozna problematiko pranja denarja in dolžnosti, ki 
jih zakonodaja nalaga njemu in naročniku revizije. Da bi revizor zagotovil večjo uspešnost in 
učinkovitost revizije in bolje uskladil revizijske postopke z delom, ki ga opravljajo zaposlenci 
pri naročniku, se lahko o posameznih sestavinah svojega celovitega načrta in nekaterih 
revizijskih postopkov pogovori z naročnikovim revizijskim odborom, ravnateljstvom in 
vodilnim osebjem. Celoviti revizijski načrt in revizijski program pa kljub temu ostaneta 
revizorjeva naloga. Celovit revizijski načrt: 
- opisuje pričakovani obseg in način izvajanja revizije, 
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- predstavi bistvene značilnosti revidiranega podjetja, njegovega poslovodnega okolja ter 
- prikaže področja, ki so z vidika izvajanja revizijskih postopkov še posebej zahtevna. 
 
Revizor mora pri pripravljanju celovitega revizijskega načrta med drugim upoštevati tudi 
možnost bistveno napačnih navedb in prevar ter pranja denarja, tudi izkušnje iz prejšnjih 
obdobij. 
 
Revizor tudi pripravi in dokumentira revizijski program, v katerem so navedeni vrsta, čas in 
obseg načrtovanih revizijskih postopkov, ki so potrebni za uresničitev celovitega revizijskega 
načrta. Revizijski program služi kot vrsta navodil pomočnikom, ki so vključeni v revizijo, ter 
kot sredstvo za nadziranje in evidentiranje primernega opravljanja dela. Revizijski program 
lahko vključuje tudi revizijske namene za vsako področje in predračun časa, v katerem so 
predvidene ure za različna revizijska področja ali postopke. Vsebina revizijskega programa je 
po Tayloru (Gradivo za izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva revizor, 2004, str. 8):  

• opis konta in kratka navedba vrste postavk, ki jih vsebuje, 

• ovrednotenje tveganja pri revidiranju, ki je povzetek pomembnih ukrepov, 

• revizijske postopke z opisom posameznih stopenj revizije, 

• kdo izvaja revizijske postopke in ocena potrebnega časa, 

• sklep, ki predstavlja mnenje članov revizijske skupine, ali so bili revizijski cilji 
uresničeni. 

 
V okviru ocenjevanja tveganja pri delovanju mora revizor zbrati tudi zadostne informacije za 
določitev ocene tveganja vpletenosti naročnika v pranje denarja. Pri tem mora upoštevati 
predvsem dejavnike, povezane z: 

• oceno poslovodstva in zaposlenih glede odnosa in poznavanja problematike pranja 
denarja, 

• dejavnostjo naročnika (nekatere dejavnosti so primernejše za pranje denarja), 

• organiziranostjo naročnika, 

• poslovanjem s tujino, 

• poznavanjem predvsem tujih lastnikov naročnika, 

• značilnostmi poslovnih partnerjev naročnika, 

• delovanjem notranje revizijske službe in podobno. 
 
Če revizor oceni, da v zvezi z naročnikom obstoji tveganje vpletenosti v pranje denarja, mora 
revizijske postopke načrtovati tako, da pridobi ustrezna zagotovila, da vanj ni bil vpleten. Pri 
načrtovanju revizijskih postopkov mora upoštevati značilnost dogodkov, povezanih s pranjem 
denarja oziroma njegove najpogostejše metode. V zvezi s pranjem denarja se pojavlja tudi 
vprašanje problema tveganja bodočega poslovanja podjetja, in sicer tako za tista podjetja, ki 
so vpletena v tovrstna kazniva dejanja, kot tudi za tista, ki so poslovno vezana nanje.  
Zato je revizorjeva dolžnost, da ustrezno oceni omenjeno tveganje, pri tem pa upošteva 
predvsem naslednje dejavnike: 
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• osumljenim podjetjem se lahko zaseže premoženje oziroma začasno ustavi njihovo 
poslovanje, 

• podjetje, v lasti pralcev denarja, lahko služi le kot krinka, saj niso nikoli imeli resnega 
namena trajno opravljati dejavnost in ga lahko v vsakem trenutku sami ukinejo, s tem 
pa se tudi zabrišejo sledi, ki bi lahko nakazovale na pranje denarja, 

• podjetje, ki poslovno sodeluje s podjetjem, osumljenim pranja denarja lahko tudi samo 
izgubi poslovni ugled, njegovo poslovanje lahko postane moteno zaradi odvisnosti od 
takega podjetja, 

• v nekaterih državah imajo vladne institucije možnost zapreti poslovanje ter ključno 
osebje podjetja, 

• posledice so najbolj občutne za mala podjetja, saj se ne soočajo samo z izgubo 
zaposlenih in strank, temveč tudi z viri financiranja in podobno. 

 
Revizor se mora seznaniti s sistemom računovodenja naročnika in sistemom notranjega 
kontroliranja ter oceniti, ali je sistem postavljen tako, da zmanjšuje tveganje pojava prevar, 
napak ali kaznivih dejanj. 
 
Ker so dejanja pranja denarja storjena premišljeno, je verjetnost, da jih bo revizor odkril, 
majhna, kljub temu da so vsi revizijski postopki ustrezno načrtovani in je revizija opravljena v 
skladu z vsemi pravili revidiranja. Revizor ne more prevzemati odgovornosti za vpletenost 
naročnika v pranje denarja in tudi ne more dajati zagotovil v zvezi s tem. O tem mora po 
potrebi naročnika pred sklenitvijo posla tudi seznaniti. Od poslovodstva naročnika mora 
pridobiti tudi izjavo, da ga je seznanilo z vsemi kršitvami zakonodaje s področja pranja 
denarja ter da proti naročniku ali njegovemu zaposlencu ne tečejo sodni postopki v zvezi s 
pranjem denarja. 
 

5.5 Indikatorji pranja denarja 
 
Pri vseh transakcijah, ki jih opravi pralec denarja, lahko opazimo le drobne elemente, ki 
nakazujejo na neobičajna dejanja. Velikokrat je logika pralca neekonomska ali pa ni v skladu 
z usklajenimi navadami pri poslovanju, zato lahko v teh primerih revizijska družba ali 
samostojni revizor, ki sta zavezanca Zakona o preprečevanju pranja denarja, s pomočjo 
seznama indikatorjev sumljivih transakcij zaznata razliko, izoblikujeta razloge za sum pranja 
denarja in sporočita tako transakcijo pristojnemu organu. 
 
Indikatorji, ki predstavljajo nekakšne oporne točke, so v pomoč zaposlenim v revizijskih 
družbah oziroma samostojnim revizorjem, da bolj pozorno preverijo možnost obstoja 
razlogov za sum pranja denarja. Gre za navedbo primerov transakcij, ki so ekonomsko in 
pravno nelogični in ne sovpadajo s strankinim poslovanjem, ter neobičajnih okoliščin, s 
katerimi delavci lažje prepoznajo sumljive transakcije. 
 
Seznam indikatorjev temelji na dveh načelih; spoznati svojo stranko in spoznati njeno 
poslovanje. Poznavanje stranke predstavlja izhodišče za ugotavljanje, ali pri določenih 
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transakcijah obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja po Kazenskem 
zakoniku Republike Slovenije (Kazenski zakonik Republike Slovenije z uvodnimi pojasnili 
Boštjana Penka in Klaudija Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina, 1999, str. 21-68). Na 
splošno je možno reči, da so razlogi za sum pranja denarja pri vseh tistih transakcijah, ki niso 
skladne z znano strankino zakonito poslovno dejavnostjo ali zasebno dejavnostjo ali z 
običajnim načinom poslovanja na določeni vrsti računov.  
 
Pri ugotavljanju, ali so pri transakcijah, ki jih opravlja posamezna stranka, podani razlogi za 
sum pranja denarja, je treba presojati vsak indikator posebej in obenem več indikatorjev 
skupaj, če so ti podani. Obstoj enega samega indikatorja, ki kaže na to, da je transakcija 
sumljiva, včasih zadošča za posredovanje podatkov Uradu Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja, včasih pa predstavlja zgolj opozorilo, da je treba skrbno preučiti 
transakcijo in z njo povezano stranko, da bi morda s tem odkrili še druge indikatorje. 
Znaki, ki lahko revizorja pri njegovem delu napeljejo na sum pranja denarja so predvsem 
(Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij družbe Deloitte & Touche 
Revizija d.o.o, 2002, str. 1-2):  

1. stranka ne pozna dobro svojega posla, iz česar lahko sklepamo, da ga dejansko tudi ne 
opravlja ali pa ga opravlja v zelo omejenem obsegu, 

2. na podlagi različnih okoliščin je mogoče sumiti na obstoj ali poslovanje s fiktivnim 
podjetjem, 

3. ustanavljanje podjetij brez posebnega poslovno upravičenega razloga, 
4. hitro zapiranje in odpiranje podjetij ali predstavništev, 
5. stranka išče nasvete za izvedbo poslovnih dogodkov, ki niso običajni za njeno 

poslovanje, 
6. ob svetovalčevem poizvedovanju o konkretnih poslovnih dogodkih je stranka v 

odgovorih nejasna, se izmika odgovoru oziroma zavzame obrambni položaj, 
7. velika nepojasnjena nihanja v prihodkih oziroma za panogo neobičajno visoki 

prihodki glede na odhodke, 
8. stranka želi pri osebi, ki opravlja dejavnost računovodenja ali davčnega svetovanja, 

hraniti denar oziroma jo prosi, da v njenem imenu opravi določene finančne 
transakcije, 

9. obsežne, zapletene ali nenavadne transakcije, najpogosteje s povezanimi osebami ali 
osebami, ki odstopajo od običajnih strank (denimo plačila fizičnim osebam), 

10. o transakcijah ni nobenih dokazil (informacij, pojasnil) oziroma ta niso zadovoljiva, 
11. knjiženje transakcij na podlagi neverodostojnih listin, 
12. transakcije s podjetji, katerih dejanske lastnike je težko ugotoviti, 
13. obsežno gotovinsko poslovanje pri podjetjih z dejavnostjo, za katero gotovinsko 

poslovanje ni značilno, 
14. plačila za neopredeljene storitve oziroma plačila za večji obseg storitev, kot ga je 

mogoče dokazati, oziroma plačila, ki odstopajo od običajnih, 
15. velika zamuda pri odpiranju računa podjetja (račun podjetja je odprt veliko pozneje, 

kot je bilo ustanovljeno podjetje), 
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16. podjetje ima evidentiranih nekaj posameznih transakcij, ki so glede na preostale 
nenavadno velike, 

17. stranka skrbi, da so denarne transakcije vedno pod zneskom, za katerega velja 
obvezno poročanje, 

18. izdajanje računov z okroglimi zneski za blago ali storitve, za katere tako zaokrožene 
vrednosti niso običajne, 

19. zaračunavanje blaga ali storitev z več računi nižjih vrednosti brez pravega poslovnega 
razloga, 

20. sklenitev pogodbe o življenjskem zavarovanju s plačilom enkratne premije in 
predčasno pretrganje pogodbe brez utemeljenega razloga, 

21. odpiranje večjega števila računov brez jasne ekonomsko-pravne logike in poslovanje 
prek računov, ki v nasprotju s predpisi niso prikazani v bilancah, 

22. neobičajno in neekonomično prenašanje denarnih sredstev med računi, 
23. prilivi in odlivi denarnih sredstev z računov v tujini, kjer stranka nima rednih 

poslovnih partnerjev, 
24. poslovanje z državami, ki so znane po proizvodnji mamil ali kot “davčne oaze”, 
25. zapletena struktura korporacije, pri čemer to glede na dejavnost in tudi iz drugih 

razlogov ni smiselno oziroma upravičeno, 
26. naročnik vnaprej plača za posel, ki še ni dogovorjen oziroma je malo verjetno, da tudi 

bo. Kasneje posel ni sklenjen, zato stranka zahteva denar nazaj, to pa je priložnost, da 
kot vir premoženja prikaže revizijsko družbo, ki uživa zaupanje in ugled v javnosti, 

27. večkratna opustitev odprave pomanjkljivosti v zvezi z notranjimi kontrolami brez 
utemeljenih razlogov, 

28. nakup dobrin po cenah, ki so pomembno pod ali nad tržno ceno. 
 

Vse to in tudi drugi znaki lahko revizorja napeljejo na to, da uporabi druge, za odkrivanje 
pranja denarja prilagojene postopke. 
 
Nabor področij, ki jim je v primeru visokega tveganja pomembno napačne navedbe potrebno 
posvetiti posebno pozornost, so naslednji: 

1. vplačilom, razpolaganju in izplačilom z gotovino in čeki, 
2. vnosi drugega premoženja (dragocenosti, umetniške slike, zlato, starine) v družbo na 

osnovi poslov, kot so na primer poboti, kompenzacije, dvig osnovnega kapitala itd., 
3. evidentiranju in zapiranju prejetih predujmov, 
4. uskladitvami evidenc z bančnimi izpiski, 
5. časovnim razmejitvam plačil in prejetih faktur, 
6. izkazom terjatev konec obračunskega obdobja in primerjavi z IOP obrazci, 
7. izdanim dobropisom po zaključku poslovnega leta in vrnjenemu blagu po koncu 

poslovnega leta, 
8. poslovnim stikom, ki jih ima stranka s podjetji iz držav, ki ne upoštevajo standardov 

na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, 
9. obstoju indikatorjev, ki napotujejo na sum pranja denarja.  
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5.6 Postopki ob sumu pranja denarja  
 
Revizor se mora zavedati, da lahko pri vsakem naročniku naleti na sumljive transakcije ali 
osebe, ki ga napotujejo na sklep, da je naročnik vpleten v pranje denarja. Kadar revizor pri 
naročniku naleti na indikatorje vpletenosti v pranje denarja, mora o sumu nemudoma poročati 
svojemu nadrejenemu oziroma upravi revizijske družbe, s katero skupaj preučita potrebo in 
dopustnost po nadaljnjem poročanju, in sicer Uradu, nadzornim organom in uporabnikom 
revidiranih računovodskih izkazov.  
 
Pri tem mora preučiti možne vplive zaznanih dejanj na računovodske izkaze naročnika, ki ga 
revidira, prav tako pa tudi na nadaljnji potek revidiranja naročnika. MSR 240 predvideva, da 
revizor o sumih prevar ali napak takoj poroča tisti ravni v organizacijskem ustroju podjetja, ki 
je nad ravnjo, odgovorno za posameznike, za katere sumi, da so vpleteni. Vendar pa je pranje 
denarja kaznivo dejanje, ob čigar odkritju zakonodaja zahteva posebno ravnanje, zato mora 
revizor razmisliti komu, če sploh komu v podjetju, poročati o zaznanih sumih. V primeru 
kakršnihkoli dvomov se mora revizor posvetovati s pravnim strokovnjakom. 
 
Revizor za poročanje Uradu ni dolžan ugotoviti natančno naravo okoliščin, na podlagi katerih 
je bil zaznan sum pranja denarja oziroma mu ni treba zbrati trdnih zagotovil, da je naročnik 
res vpleten v pranje denarja. Dolžnost poročanja Uradu nastane že s samim sumom na pranje 
denarja. Zaradi svojih potreb lahko revizor sumljive okoliščine še naprej raziskuje, razen če to 
ne bi bilo v nasprotju z interesi preiskave, ki jo od prijave dalje vodi Urad in drugi državni 
organi. Naročnik bi namreč lahko iz revizorjevih dejanj zaključil, da je revizor odkril kaznivo 
dejanje, v katerega je bil vpleten. Zato se mora revizor tudi o svojih aktivnostih v zvezi z 
nadaljnjim potekom revizije posvetovati z Uradom ali poiskati nasvet pri pravnem 
strokovnjaku.  
 
Kadar revizijo naročnika, pri katerem je revizor zaznal sum pranja denarja in o tem obvestil 
Urad, prevzame drug revizor, mora predhodni revizor preučiti zakonske možnosti, da o tem 
seznani drugega revizorja. Pri tem upošteva predvsem podatke o tem, v kateri fazi je postopek 
zoper naročnika. Revizor lahko podatke o sumu pranja denarja pridobi od stranke ali o 
stranki, pri ugotavljanju pravnega položaja ali pri zastopanju stranke v zvezi s sodnim 
postopkom, kar vključuje svetovanje o predlaganju ali izogibanju sodnemu postopku, ne 
glede na to, ali je takšen podatek pridobljen pred, med ali po končanem sodnem postopku. V 
tem primeru ga zakon izrecno odvezuje obveznosti poročanja Uradu. 
 

5.7 Poročanje  
 
Ne glede na način, vrsto in vsebino poročanja, mora revizor temeljito preučiti zahteve po 
varovanju zaupnosti podatkov v zvezi s poročanjem, in sicer na eni strani zakonodaje, ki ureja 
področje revidiranja, in na drugi strani zakonodaje, ki ureja področje pranja denarja. 
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5.7.1 Poročanje Uradu 
 
a) na zahtevo Urada 
 
Na pisno zahtevo Urada lahko revizor poroča samo o stvareh, na katere se zahteva nanaša. V 
primeru, da iz zahteve ni jasno, katere podatke, informacije ali dokumente Urad želi pridobiti, 
ga mora revizor pozvati k njeni dopolnitvi. Pristojna za poročanje Uradu je samo revizijska 
družba oziroma uprava v njenem imenu. Uradu nihče drug ne sme posredovati podatkov na 
podlagi njegove zahteve oziroma Urad zahteve ne sme nasloviti na kogarkoli drugega v 
revizijski družbi.  
 
V primeru, da Urad od revizorja zahteva določene podatke ali informacije, mora revizor 
preučiti, katere podatke ali informacije mu lahko posreduje, da ne bo kršil varovanja 
zaupnosti podatkov v zvezi z revidiranjem naročnika. Revizijska družba naj se v tem primeru 
ravna po načelu, da lahko posreduje le tiste podatke, ki so po njenem mnenju pomembni za 
pravilno razumevanje informacij, podatkov ali dokumentacije, ki jo Urad z zahtevo želi 
pridobiti. Priporočljivo je, da se o tem revizor posvetuje tudi s pravnim strokovnjakom. 
 
b) v primeru suma pranja denarja pri naročniku 
 
Če revizijska družba pri svojem delu ugotovi, da so v zvezi s transakcijo ali določeno osebo 
podani razlogi za sum pranja denarja, oziroma kadar stranka od nje išče nasvet za pranje 
denarja, mora to pisno sporočiti Uradu najkasneje v treh dneh od takrat, ko je ugotovila 
razloge za sum. Pri poročanju podatkov Uradu se upošteva tretji odstavek 10. člena in sedmi 
odstavek 38. člena ZPPDen-1. Pri tem mora revizor preučiti zakonske možnosti, da o tem 
poroča tudi uporabnikom revidiranih računovodskih izkazov. Če kljub temu možnost 
poročanja v revizorjevem poročilu ni jasna, je dolžnost revizorja, da za pisno mnenje o tem 
zaprosi Urad oziroma se o tem posvetuje s pravnim strokovnjakom. V zvezi s poročanjem 
Uradu mora revizor pripraviti ustrezno delovno gradivo. 
 
5.7.2 Poročanje uporabnikom revidiranih računovodskih izkazov 

 
O vpletenosti naročnika v pranje denarja oziroma o kazenskih postopkih v zvezi s tem revizor 
v svojem poročilu poroča v primeru, da takšni postopki še niso zaključeni, oziroma ko so 
nedvoumno zaključeni vsi kazenski postopki in je bila vpletenost naročnika v kaznivo dejanje 
pranja denarja tudi dokazana, to dejstvo pa ima vpliv na njegove računovodske izkaze ali 
bodoče poslovanje.  
 

a) Revizorjevo poročilo v primeru nezaklju čenih pravnih postopkov 
 
Če je Urad že zaključil svoje postopke v zvezi z ugotavljanjem pranja denarja ter je zadevo 
prepustil v nadaljnjo obravnavo organom pregona, pa je naročnik seznanjen s tem, da proti 
njemu teče kazenski postopek v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja pranja denarja, je 
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revizor dolžan svoje poročilo prilagoditi s pojasnjevalnim odstavkom, ter v njem opozoriti na 
omenjene okoliščine in njihov morebitni vpliv na poslovanje naročnika oziroma na njegove 
računovodske izkaze. Pri preverjanju dopustnosti poročanja v zvezi s tem, se mora revizor 
posluževati izjav naročnika ter pojasnil Urada oziroma drugega pristojnega organa, ki vodi 
postopek. 
 
Primer pojasnjevalnega odstavka: 
 
»Ne da bi v svojem mnenju izrazili pridržke, opozarjamo na pojasnilo X k računovodskim 
izkazom. Podjetje je obtoženo kaznivega dejanja pranja denarja v skladu z ___ in zoper njega 
teče kazenski postopek, katerega končni izid ni mogoče predvideti, v računovodskih izkazih 
pa ne izkazujejo rezervacij za kakršnekoli obveznosti, ki lahko nastanejo iz tega (... ali ... je 
ogroženo njegovo prihodnje poslovanje)« (Navodilo 1: Revizorjevi postopki pri 
preprečevanju pranja denarja, 2002, str. 15). 
 

b) Revizorjevo poročilo v primeru zaklju čenih pravnih postopkov  
 
V primeru, da je naročnik pred revizijo oziroma v času revizije bil obtožen kaznivega dejanja 
pranja denarja, mora revizor preveriti, ali ima omenjeno dejstvo kakršenkoli vpliv na njegove 
računovodske izkaze oziroma bodoče poslovanje. Skladno s tem mora razmisliti o prilagoditvi 
svojega poročila. 
 

c) Revizorjevo poročilo o drugih kršitvah zakona, ki ne predstavljajo sum pranja 
denarja 

 
Pri odkritih kršitvah drugih določb zakonodaje s področja pranja denarja, ki pa ne 
predstavljajo kaznivega dejanja pranja denarja, revizor poroča v skladu z MSR 250-
Spoštovanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov. 
 

5.8 Zaključek 
 
Poklic revizorja v današnjem stalno se spreminjajočem okolju zahteva od človeka popolno 
predanost poklicu, tako v smislu pridobivanja strank, izvedbi kakovostne revizije, kakor tudi 
posvečanju časa za nenehno izobraževanje. Revizor mora dihati s širšim gospodarstvom, ne 
sme si dovoliti, da zaradi drevesa spregleda gozd. Jasno je, da je eno pomembnejših področij, 
ki zanima revizorja tudi pravno okolje oziroma regulativa na splošno, ki se nanaša tako na 
stranke kot tudi na samega revizorja. Seveda je na dlani, da mora revizor spoštovati zakone, 
ne glede na to, ali ti služijo svojemu namenu ali ne.  
 
Tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja revizorju nalaga veliko obveznosti in dodatnega 
učenja. Dobro, si rečeš, smo moderna in razvita država, revizorji so zakon v osnovi tako ali 
tako pričakovali. Pa vendar, ko ga preštudiraš, imaš v glavi misel, še en zakon, ki je narejen 
bolj zaradi samega sebe, ne pa zato, da bi učinkovito deloval v praksi.  
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Katere stvari predvsem pogrešam? Zakon že v osnovi nalaga obvezno izobraževanje 
revizorjev iz področja pranja denarja. Z izobraževanjem ni nič narobe, vendar pa rabimo 
kakovostna izobraževanja. Tematika pri nas je nova, od Urada za preprečevanje pranja 
denarja bi pričakoval veliko več praktičnega sodelovanja, primere, ponazoritve, itd. Statistični 
podatki, ki jih posreduje Urad, to potrjujejo: prijavljenih sumljivih transakcij je malo, delež 
revizorjev v teh pa je skoraj zanemarljiv. 
 
Revizorji so v Sloveniji šele od leta 2001 vključeni v boj proti pranju denarja. Vključitev 
revizijske stroke v ta boj temelji na predpostavki, da ima le-ta edinstven vpogled v delovanje 
podjetij, ki drugim poklicem to onemogoča. Pa vendar se je potrebno vprašati, ali to zares drži 
oziroma v kolikšni meri. Po mojem mnenju je v primeru pranja denarja vpogled majhen. 
Revizorji težko odkrijejo prevaro, kaj šele pranje denarja, saj to dejanje nima neposrednega 
vpliva na računovodske izkaze. Da revizijska stroka pranju denarja ne daje velik pomen, sem 
se prepričal sam, saj sem imel pri iskanju literature in virov nemalo težav. Za prevare obstaja 
tudi Mednarodni standard revidiranja, o pranju denarja pa ni niti besede, kaj šele, da bi 
standardi nalagali revizorju določene postopke.  
 
Nadaljnjo dejstvo je tudi, da ima revizor na voljo omejen čas za izvedbo revizije (stroški), to 
pa avtomatsko pomeni, da temu specifičnemu problemu ne more posvetiti dovolj časa. Po 
mojem mnenju je največ, kar se da narediti v teku revizije, da glede na poznavanje stranke 
zaznaš večje transakcije, ki niso z naravo dejavnosti stranke. To pa pomeni, da bi moral biti 
pralec denarja nadvse naiven ali pa neumen, da bi se pustil ujeti na dokazih in dokumentaciji, 
ki jih zbere revizija računovodskih izkazov. 
 
Da ne bom kritičen samo do slovenske zakonodaje na področju pranja denarja, naj dodam, da 
je zakon praktično prepisan iz različne svetovne zakonodaje. Tudi v tujini je veliko govora o 
preprečevanju pranja denarja in nalogah revizorja v zvezi s tem, vendar sem na podlagi zbrane 
literature ugotovil, da so revizorjeve naloge v praksi slabo implementirane.  
 
Ob koncu bi samo še dodal, da je za učinkovit boj proti pranju denarja potrebno sodelovanje 
vseh vpletenih oseb, od zavezancev (npr. revizorjev), do Urada, do tožilstva. Če vzamemo v 
zakup, da je število izrečenih pravnomočnih sodb in sodb nasploh tudi po devetih letih od 
uveljavitve kaznivega dejanja pranja denarja še vedno izjemno skromno in daleč pod 
evropskim povprečjem, sem povedal veliko. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6 SKLEP 
 
V nalogi sem skušal opisati in predstaviti vsaj del področja, ki zavzema področje pranja 
denarja ter vlogo revizorja pri preprečevanju tega kriminalnega dejanja. Preprečevanje pranja 
denarja je zahteven, kompleksen in dolgotrajen proces, v katerem brez interdisciplinarnega 
sodelovanja ter s pomočjo mednarodnih institucij ter medsebojne pomoči držav konkretnejših 
in otipljivejših rezultatov ni mogoče doseči.  
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Vključitev revizorjev v sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja v svetu ne 
predstavlja novosti. Inštituti za revizijo iz številnih držav so se v zadnjih dveh letih bolj 
aktivno udeleževali posvetov in so sodelovali pri oblikovanju politike boja proti kriminalu, s 
poudarkom na preprečevanju in odkrivanju pranja denarja.  Tudi Slovenija si že od leta 1988 
z vsemi zakoni in institucijami, ki se borijo proti pranju denarja, prizadeva, da posameznikom 
ali organiziranim skupinam onemogoči delovanje, če ne v celoti, pa vsaj delno. Tako so bile 
leta 2001 s spremembo temeljnega zakona na področju pranja denarja vključene tudi 
revizijske družbe ter samostojni revizorji, s tem pa je bila podana poudarjena odgovornost 
revizijskih hiš in samostojnih revizorjev, ki se nanaša na preprečevanje pranja denarja. 
 
Revizor mora za pravilno razumevanje odgovornosti, ki jih prevzema kot pomemben člen v 
boju proti pranju denarja, poznati osnovne značilnosti pranja denarja ter se nenehno 
izobraževati. Seznaniti se mora s pojmom, metodami ter indikatorji pranja denarja, poznati 
vsaj osnovne konvencije, direktive s področja pranja denarja. Predvsem pa se mora revizor 
zavedati, kaj mu nalaga domača zakonodaja, predvsem Zakon o preprečevanju pranja denarja 
ter Kazenski zakonik RS. 
 
Kot je že bilo obravnavano v diplomskem delu, je namen revizije računovodskih izkazov 
omogočiti revizorju izraziti mnenje, ali so računovodski izkazi v vseh bistvenih pogledih 
pripravljeni v skladu z opredeljenim okvirom računovodskega poročanja. Namen revizije je 
torej podati utemeljeno zagotovilo, da so računovodski izkazi kot celota brez bistveno 
napačnih navedb, kakršne povzroča dejavnost pranja denarja. Za računovodske izkaze je 
odgovorno poslovodstvo, revizor o njih poda samo svoje mnenje. Ker pranje denarja ponavadi 
nima neposrednega vpliva na računovodske izkaze podjetja, ki je člen v verigi pranja, je 
verjetnost, da ga bo revizor v okviru izvajanja rednih revizijskih postopkov odkril, majhna. 
 
Kljub temu dejstvu pa lahko zapišemo, da imajo revizorji pozitivno vlogo pri preprečevanju 
pranja denarja. Velikokrat se zgodi, da revizorji sodelujejo z organi pregona pri finančnih 
aktivnostih zvenečih kriminalcev, predvsem z nudenjem storitev svojih strokovnjakov. 
Nadalje revizorji pomagajo svojim strankam vzpostaviti notranje kontrole za potrebe 
preprečevanja pranja denarja ter izobraževati osebje, ki je zadolženo za omenjeno področje v 
podjetjih. Na teh področjih vidim v prihodnosti priložnosti za še bolj poglobljeno sodelovanje 
med navedenimi osebami. 
 
Na pomembno vlogo revizorjev v postopku odkrivanja pranja denarja kaže tudi to, da imajo 
slednji dostop do podatkov o lastništvu revidirane pravne osebe, o resničnih lastniških 
odnosih, o tretjih osebah in njihovi udeležbi. Vsi ti podatki so pri preiskovanju kaznivih 
dejanj pranja denarja zelo pomembni in mnogokrat odprejo novo sled za denarjem. 
Pomembno je tudi dejstvo, da revizorji pri opravljanju svojega dela lahko spoznajo vse 
stopnje pranja denarja in so eni izmed redkih, ki lahko opazijo drugi dve: uvajanje plasti in 
vključevanje v legalni sistem. Večinoma druge organizacije in zavezanci vidijo predvsem 
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prvo stopnjo in le redko drugo stopnjo pranja denarja, zato je vloga revizorja še toliko 
pomembnejša. 
 
Specifična znanja revizorjev predstavljajo kapital družbe kot celote, njihova odgovornost, 
neodvisnost, poklicna skrbnost, delo v javnem interesu, predanost poklicu in nepristranskost 
so zid, ki ohranja kredibilnost finančnega sistema v nekem gospodarstvu. Zdrav finančni 
sistem države in s tem tudi zdravo gospodarstvo sta osnovna pogoja za pozitiven družbeni 
razvoj in napredek. Pranje denarja vse te vrline nesporno ogroža.  
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