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POVZETEK 

Namen in cilj magistrske naloge je ugotoviti, ali je vzpostavljen sistem za preprečevanje 

pranja denarja in financiranje terorizma v analizirani poslovni banki ustrezen in učinkovit. To 

smo skušali ugotoviti z izčrpnim pregledom strokovne literature in veljavne zakonodaje s 

področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter z raziskavo. V okviru 

empiričnega dela naloge smo zbrali podatke s kvalitativno raziskavo. Kot metodo zbiranja 

podatkov smo uporabili polstrukturiran individualni intervju. Na osnovi izvedene raziskave 

lahko ugotovimo, da je analiziran sistem za preprečevanje pranja denarja in financiranje 

terorizma v izbrani banki ustrezen in učinkovit.  

Ključne besede: preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, banke, pristop na 

osnovi analize tveganja, operativna tveganja, izguba ugleda banke, učinkovitost sistema. 

 

SUMMARY 

The purpose of master's thesis is to clarify and to prove the adequacy and efficiency of the 

existing system for anti-money laundering and terrorist financing in the analyzed commercial 

bank. This particular fact we were aimed to achieve by the comprehensive review of the 

professional literature and valid legislation at the field o anti-money laundering and terrorist 

financing as well as by the research. Within the empirical part of a master's thesis, we 

obtained data by the qualitative research methodology. As the data collection method, we 

selected semi-structured individual interviews. On the basis of our research, we have found 

out, that the existing system for anti-money laundering and terrorist financing in the analyzed 

bank is adequate and effective. 

Keywords: money laundering and terrorism financing, anti money laundering, risk-based 

approach, operational risks, loss of bank reputation, system adequacy and efficiency. 

 

UDK: 341.233.1:323.28(043.2) 
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1 UVOD  

V magistrski nalogi bomo uvodoma opisali osnovne pojme s področja preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PPDFT) kot ene izmed vej organiziranega 

kriminala. V nadaljevanju bomo predstavili evropske pravne norme, predpise in priporočila, 

ki veljajo na obravnavanem področju. Navedli bomo vzroke za uvedbo pravne osnove na 

področju preprečevanja pranja denarja v Sloveniji in opredelili ključne slovenske pravne 

norme.  

V nadaljevanju bomo opredelili tveganja, ki jim je banka izpostavljena, in sistem notranjih 

kontrol kot orodja za obvladovanje nastalih tveganj. Sledi poudarek na izvedbenih aktivnostih 

izbrane banke pri izpolnjevanju zakonskih določil v sodelovanju z Banko Slovenije in 

Uradom za preprečevanje pranja denarja kot primarnima nadzornikoma bank na tem 

področju. Definirali bomo vlogo uprave, pooblaščenca, izobraževanja in usposabljanja pri 

vzpostavitvi učinkovitega sistema za PPDFT.  

Dotaknili se bomo pomena ustrezne organizacijske kulture v izbrani banki na tem področju 

ter tudi pomembnosti zagotavljanja zadostnih finančnih in kadrovskih virov ter 

organizacijsko-kadrovskih pogojev.  

Na koncu pa bomo v okviru raziskave obdelali še ugotovitve o stopnji ustreznosti in 

učinkovitosti vzpostavljenega sistema PPDFT v izbrani banki, predloge za morebitno 

izboljšanje obstoječega stanja v smislu priporočil za prakso ter cilje, ki jih želimo v Sloveniji 

na tem področju doseči. 

1.1  Namen in cilji magistrske naloge 

Namen naloge je proučiti načine in ustreznost delovanja sistema za PPDFT v banki s pomočjo 

strokovne literature, zakonodaje ter z raziskavo v izbrani slovenski banki. Banka mora imeti 

namreč vzpostavljen učinkovit sistem za PPDFT, saj bo le tako lahko uspešno poslovala z 

vidika obvladovanja tveganj, zadostila pravnim normam, ohranila svoj ugled in zaupanje 

strank.  

Z magistrsko nalogo želimo nadalje ugotoviti, v kakšni meri se bančni delavci v izbrani 

zavedajo pomena svoje vloge pri izvajanju določil Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranju terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT) in tveganj, ki jim je izbrana banka 

izpostavljena v primeru neizpolnjevanja oz. nezadostnega izpolnjevanja zakonskih določil. 

Poglavitni namen naloge je na osnovi zbranih rezultatov ugotoviti ustreznost obstoječega 

sistema, predlagati morebitne izboljšave za povečanje učinkovitosti vzpostavljenega sistema 

PPDFT v izbrani banki in priporočila za dobro prakso.  
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Cilji magistrske naloge so:  

- predstaviti pravne norme na področju PPDFT – slovenske in evropske zakonodaje ter 

mednarodnih standardov,  

- proučiti zahteve veljavne zakonodaje, 

- analizirati vrste tveganj na področju PPDFT, ki jim je banka izpostavljena, 

- ugotoviti pomen ustrezne organizacijske kulture, finančnih in kadrovskih virov ter 

organizacijsko-kadrovskih pogojev za zmanjšanje zaznanih tveganj,  

- definirati izvedbene aktivnosti izbrane banke v smislu vzpostavitve sistema PPDFT, 

- opredeliti vlogo uprave (vodstva), pooblaščenca, izobraževanja in usposabljanja pri 

vzpostavitvi učinkovitega sistema za PPDFT,  

- analizirati ustreznost in stopnjo skrbnega in doslednega izvajanja postopkov za 

izpolnjevanje zahtev ZPPDFT v izbrani banki, 

- nakazati predloge za izboljšanje učinkovitosti sistema PPDFT v izbrani banki, 

- podati priporočila za nadaljnjo prakso. 

1.2  Metode raziskovanja za doseganje ciljev magistrske naloge  

Prvi del magistrske naloge bo teoretični. Za potrebe magistrske naloge bomo najprej uporabili 

sekundarne vire s proučitvijo obstoječe domače in tuje literature. Z analizo literature bomo 

proučili in opredelili zahteve zakonodaje na področju PPDFT. Predstavili bomo tveganja, ki 

jim je izbrana banka izpostavljena na področju PPDFT, in prikazali pomen vloge uprave, 

pooblaščenca, vodij organizacijskih enot, ustrezne organizacijske kulture ter izobraževanja in 

usposabljanja pri izvajanju sistema za PPDFT v izbrani banki. Opredelili bomo izvedbene 

aktivnosti izbrane banke v smislu vzpostavitve sistema za PPDFT.  

Teoretičnemu delu bo sledil empirični del magistrske naloge. Naredili bomo raziskavo z 

uporabo primarnih virov po metodi študije primera. Analizirali bomo, v kolikšni meri se 

posamezni profili bančnih delavcev v izbrani banki zavedajo tveganj na področju PPDFT v 

primeru, da ne izpolnjujejo zakonskih določil oz. le-te izvajajo v nezadostni meri. Nadalje nas 

bo zanimalo, kako bančni delavci ocenjujejo pomen svoje vloge pri izvajanju zahtev 

ZPPDFT, kako ocenjujejo učinkovitost vzpostavljenega sistema in kakšne ukrepe predlagajo 

za povečanje učinkovitosti banke na področju PPDFT. Podatke bomo zbrali na kvalitativen 

način, metoda zbiranja podatkov bo individualni, polstrukturiran intervju (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 109–139).  



 

 

3 
 

2 PRANJE DENARJA IN FINANCIRANJE TERORIZMA   

Pranje denarja je pojem, ki ga v zadnjem času v medijih tudi v Sloveniji vedno pogosteje 

zasledimo. 

Kot navajajo avtorji, med njimi tudi Taseva, je pranje denarje fenomen, ki vedno bolj ogroža 

integriteto globalnega finančnega sistema in je neposredno povezan z aktivnostmi 

mednarodnih kriminalnih združb, katerih osnovni motiv je ustvariti dobiček (Taseva 2007, 

15). 

Geografska lega Slovenije nudi dobre pogoje za izvajanje poslov, povezanih s pranjem 

denarja. Cilj pralcev denarja je pridobiti premoženjsko korist, oprati denar in ga vrniti nazaj v 

gospodarstvo. Zato je izrednega pomena dobro sodelovanje organov pregona, vlade in bank. 

Slovenija je bila med prvimi državami bivše Jugoslavije, ki je ustanovila Urad za 

preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) in prilagodila zakonodajo na tem 

področju (Dobovšek 2005, 308).  

Kot ugotavljata že Slapnik in Dvoršek, sodi Slovenija med relativno majhne države, vendar se 

je prav tako začela srečevati s problemi gospodarskega kriminala, kamor spada tudi pranje 

denarja. Država se je odprla za pritok tujega kapitala, v okviru procesa privatizacije pa je 

prišlo tudi do spremembe lastništva in družbe kot take, kar se je odrazilo v povečanju števila 

kaznivih dejanj (Slapnik in Dvoršek 2010, 1). 

Največji korak je bil izveden, ko je Slovenija dobila prvi Zakon o preprečevanju pranja 

denarja, ki je vseboval začetke današnjih ukrepov boja proti pranju denarja, ki pa še niso bili 

tako zelo restriktivni, kot so trenutno veljavni zakonski predpisi. 

K temu je pripomogel tudi kazenski zakonik, v okviru katerega je pranje denarja že definirano 

kot samostojno kaznivo dejanje.  

S sprejetjem prve zakonodaje na področju PPDFT se je Slovenija približala mednarodni 

skupnosti. 

Slapnik in Dvoršak (2010, 32) trdita, da v Sloveniji financiranja terorizma ni bilo 

ugotovljenega. Več je bilo evidentiranega pranja denarja, predvsem z uporabo bančnih 

računov. Prav tako so bile doslej redke obsodbe za kaznivo dejanje pranja denarja. 

Podatki za nekatere države so razvidni iz spodnje tabele. 
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 Preglednica 1: Primerjava med državami po številu prijav sumljivih transakcij in sodb 

 

 

DRŽAVA 

 

 

ŠT. 
PREBIVAL. 

 

 

LETO 

 

 

PREJETE 

SUMLJIVE 

TRANSAKCIJE 

 

 

POSREDOVANO 

ORGANOM PREGONA 

 

 

PREISKAVA 

 

 

OBTOŽNICA 

 

 

SODBE 

 

LIECHTENSTEIN 

 

               35.000 

 

         2006 

 

                      161 

 

111 

 

42 

 

2 

 

0 

            2007                      205 141 49 0 0 

           2008                      157 136 63 4 1 

            2009                      235 214 50 3 1 

ESTONIJA        1.300.000           2007                   5.272 182 16 1 1 

           2008                   4.235 156 46 0 0 

           2009                   4.847 39 63 2 2 

           2010                   4.033 55 54 1 0 

SLOVENIJA        2.200.000          2007                      192 70 2 4 0 

           2008                      229 60 4 1 1 

           2009                      199 65 5 0 1 

           2010                      233 55 7 11 0 

LITVA        3.500.000          2006                      153 71 23 1 1 

           2007                      148 50 7 2 2 

           2008                       191 73 11 2 1 

           2009                      213 63 14 2 1 

HRVAŠKA        4.500.000          2007                   2.688 119 7 2 2 

           2008                   2.153 97 5 11 2 

           2009                      629 106 6 4 2 

           2010                      602 109 3 3 1 

AVSTRIJA        8.200.000           2005                      467 70 24 4 3 

            2006                      692 183 75 14 3 

            2007                   1.085 229 139 10  

RUSIJA     140.000.000           2007            5.504.559 30.060 9.035 7.263 526 

            2008             5.416.341 55.121 8.383 6.360 839 

           2009            3.848.675 54.409 8.791 6.795 808 

           2010            4.508.701 46.321 1.762 1.502 802 

Vir: Pongračič 2012. 

2.1 Opredelitev pojma organizirani kriminal 

V strokovni literaturi najdemo več definicij organiziranega kriminala: 
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Pečar ugotavlja, da je organizirani kriminal družbeni pojav sodobne družbe, ki največkrat 

presega meje posamezne države in je povezan s kriminalnimi aktivnostmi na ilegalnih trgih. 

Že od nekdaj je oblika upiranja legitimni družbeni oblasti, ki jo predstavlja država (Pečar 

1993, 377). Organizirani kriminal presega moč posameznih držav in njenih institucij, saj 

deluje v globalnih procesih sodobnega sveta in presega meje, ki jih predstavlja suverenost 

posamezne države. Lahko ga obravnavamo kot peto vejo oblasti (Podbregar, Pleteršek in 

Ivanuša 2010, 8).  

Kot navaja Dobovšek (2005, 39) skupine organiziranega kriminala spremljajo potrebe na trgu, 

velik obseg gotovinskega poslovanja pa jim omogoča izvedbo dejanj, povezanih s pranjem 

denarja. Dobovšek nadalje trdi (1997, 25), da dobički organiziranega kriminala predstavljajo 

naraščajočo nevarnost za državo in družbo, saj jih z ene strani investirajo v povsem legalne 

posle (pranje denarja), z druge strani pa predstavljajo velikanski korupcijski potencial in 

uničujejo osnovo družbenih vrednot. Vprašanje je, s katerimi mehanizmi se sodobna država 

lahko sploh postavi po robu organiziranemu kriminalu. 

Avtorji, tudi Pečar (1993, 376) so si enotni, da je glavna motivacija za organizirani kriminal 

predvsem dobiček, zato so kriminalci pripravljeni plačevati, podkupovati in se infiltrirati v 

legitimno gospodarsko dejavnost. To zadnje dokazuje pranje denarja, podkupovanje policije 

in organov kazenskega pravosodja.  

Kot navaja Taseva, je kolumbijski kokainski kralj Rodriguez Gacha uspel oprati 130 

milijonov ameriški dolarjev preko 82 družb in bančnih računov, v 16 državah Srednje in 

Južne Amerike, Karibov, Azije in Evrope (Taseva 2007, 9).  

Taseva nadalje prikaže proces pranja denarja na primeru sicilijanske mafije, ki je preko svojih 

migrantov korenine pranja denarja pognala v ZDA in sodelovala s kolumbijskim kartelom 

Kalu, ki mu je mafija ponujala svoje storitve pranja denarja (Taseva 2007, 20–21). 

2.2  Opredelitev pojma preprečevanje pranja denarja  

V literaturi zasledimo več opredelitev pranja denarja. 

V slovenski zakonodaji, natančneje v 2. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranju terorizma - ZPPDFT (Uradni list RS, št. 60/2007), je pranje denarja opredeljeno 

kot ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja ali drugega premoženja, pridobljenega s 

kaznivim dejanjem, in vključuje:  

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

dejanja«;  
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- »skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva 

ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja«.  

Terminologija izvira iz ameriške terminologije »money laundering«. Ta izraz se je v ZDA 

udomačil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v povezavi z afero Watergate in razmahom 

kolumbijskega organiziranega kriminala. Sicer pa pojem izvira iz dvajsetih let prejšnjega 

stoletja, ko so v času prohibicije kriminalci, kot je Al Capone, denar, ki so ga pridobili s 

preprodajo alkohola, prikazovali kot dobiček pralnic perila, ki so jih imeli v lasti (Dobovšek 

1997, 54). Tudi Podbevšek (1993, 12) ugotavlja, da je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja 

mafija z dobičkom od nezakonitih poslov kupila legalna podjetja – pralnice denarja. Umazan 

denar se je pomešal z gotovino, ki je prihajala od pralnic. Na ta način so dosegli, da je 

nezakonito pridobljeni denar postal legitimen. 

Šemetova navaja, da pranje denarja lahko definiramo kot prikrivanje »umazanega« izvora 

denarja. To je denar, ki izvira iz kaznivih dejanj in se uporablja v različnih kriminalnih ali 

nekriminalnih okoljih (Šeme Hočevar 2007, 13). Pranje denarja je pogosto element 

kriminalnih dejavnosti, kot so razpečevanje mamil, organizirani kriminal, terorizem, davčne 

utaje ipd. (Podbevšek 1993, 13). Podobno ugotavlja tudi Schaap (1998, 9), da kriminalci 

perejo denar zato, ker nimajo prav nobene želje, da bi bili deležni pozornosti, ki spremlja 

nenadno povečanje bogastva in ker želijo ta denar investirati naprej, v legalne in nelegalne 

aktivnosti, ki jim bodo prinesle še več denarja. 

Vreča trdi, da je pranje denarja proces, v katerem poskušajo storilci kaznivih dejanj prikriti 

lastništvo nad premoženjsko koristjo, pridobljeno s kaznivimi dejanji in njen pravi izvor. 

Pranje denarja je praviloma povezano z organiziranim kriminalom ter drugimi hujšimi 

kaznivimi dejanji (Vreča 1999, 121). Pralci denar nalagajo v banke, prenašajo preko bančnih 

računov in tako skušajo zabrisati izvor njegovega nastanka ter ga naredijo »čistega« 

(Podbregar, Pleteršek in Ivanuša 2010, 9).  

2.3  Opredelitev pojma financiranje terorizma 

Kot je opredeljeno v slovenski zakonodaji (2. člen ZPPDFT), je financiranje terorizma 

»zagotavljanje oz. poskus zbiranja denarja ali drugega premoženja, z namenom ali zavedajoč 

se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali da ga bo uporabil 

terorist ali teroristična organizacija«.  

Dobovšek (1997, 79–80) navaja, da se dejavnosti in način dela skupin organiziranega 

kriminala in terorističnih skupin, prepletajo. Dejavniki, ki vplivajo na razvoj terorizma, so 

navadno politični, ekonomski in socialni. Motivacija terorizma je povsem politične narave. 

Terorizem potrebuje dobiček za to, da si ustvari moč in pridobi medijsko pozornost. Za 

teroriste je pomembno, da je prisotno čim več ljudi in da preko medijev vidi teroristično 
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dejanje čim več ljudi. Šteje odmevnost terorističnega dejanja. Žal pa izvedbo dejanj omogoča 

dejstvo, da je pretok ljudi v svetu vse večji. 

26. 10. 2001, ko je po dogodkih 11. septembra postalo jasno, da veljavna zakonodaja ne 

zadostuje za ustavitev priliva denarja h kriminalnim združbam in teroristom ter na osnovi 

dejstva, da teroristi brez denarja ne morejo operirati, je ameriški kongres sprejel USA Patriot 

Act. Le-ta omogoča ameriški vladi, da zazna sumljive transakcije, sledi denarnim tokovom in 

deluje v smeri preprečevanja pranja denarja (Ehrenfeld 2005, 16).                            

Financiranje terorizma je zelo težko ugotoviti. V sklopu pridobivanja sredstev se uporablja 

predvsem mehanizem financiranja skozi formalne in neformalne finančne sisteme. V tej fazi 

gre za pranje denarja. Poenostavljeno bi tako lahko financiranje terorizma razdelili v tri faze, 

in sicer obstoj virov denarja, možnosti za pranje denarja in razpoložljivost tako pridobljenih 

sredstev. Načini financiranja terorizma so: pridobivanje sredstev s premoženjskimi delikti, z 

izsiljevanji, ugrabitvami, grožnjami, prepovedano proizvodnjo in prometom z mamili, s 

pranjem denarja skozi investiranje v nepremičnine, plemenite kovine in drage kamne 

(Podbregar, Pleteršek in Ivanuša 2010, 13–15).  

Terorizem potrebuje ogromna sredstva, ki jih pridobi od vlad držav, kot sta Savdska Arabija 

in Iran, od nekaterih muslimanskih dobrodelnih organizacij, z izkoriščanjem finančnih trgov, 

še posebno nereguliranih trgov blaga, s trgovanjem z zlatom, mamili in diamanti ter s 

kriminalnimi dejanji, kot so ugrabitve, tihotapstvo, trgovina z belim blagom, ponarejanje 

plačilnih kartic, kraja identitet, ponarejanje denarja ipd. (Ehrenfeld 2005, 2). Ehrenfeldova 

nadalje ugotavlja, da je najboljši način, s katerim preprečimo, da bi denar dosegel teroriste, da 

banka temeljito identificira osebo, ki denar polaga na bančni račun (Ehrenfeld 2005, 17).  

2.4 Načini pranja denarja 

V svetu obstaja več tehnik in metod pranja denarja. Kot ugotavlja Šemetova (2007, 28), so 

pralci denarja razvili vrsto posebnih tehnik in metod pranja denarja, s katerimi premišljeno 

izkoriščajo svetovni finančni sistem in razlike v zakonodajah posameznih držav. Šemetova 

nadalje trdi, da je glavna značilnost postopka pranja denarja, da vključuje velike vsote 

denarja. Denarju je težko slediti, daje vtis legitimno pridobljenega denarja, nelegalna sredstva 

so prenesena v gospodarstvo in ponovno investirana v kriminalno dejavnost (Šeme Hočevar 

2007, 29). Tako kot je veliko načinov tihotapstva, utajevanja davkov, obstaja tudi mnogo 

tehnik pranja denarja, ki so prilagojene ciljem kriminalcev (Podbevšek 1993, 14). Večja kot je 

banka, lažje jo je izrabiti za pranje denarja. Če se je izvor denarja zdel legitimen, se običajno 

ni namenjala pozornost destinaciji nakazila. To tveganje so zmanjšale zakonske zahteve, na 

osnovi katerih banke v zadnjem obdobju preverjajo podatke tako o nakazovalcu kot o 

prejemniku (Ehrenfeld 2005, 45). 
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Pranje denarja je proces, ki poteka v treh fazah. Prva je faza plasiranja, ko je denar, pridobljen 

s kaznivim dejanjem (npr. preprodajo drog), plasiran v finančno institucijo oz. se prelije v 

nakup stvari, ki povečujejo premoženje (npr. prenos oz. nakazila gotovine čez mejo). Druga 

faza je faza nalaganja, v okviru katere se s številnimi finančnimi transakcijami skuša prikriti 

izvor oz. lastništvo denarja. Vključuje finančne transakcije v tujini, poslovanje preko »off-

shore« podjetij, drobljenje zneskov ipd. Tretja faza je faza integracije, ko se protipravno 

pridobljena premoženjska korist, ki izvira iz kaznivega dejanja (že opran denar), integrira v 

legalne posle in se zlije z ostalim denarjem v okviru finančnega sistema ali pa se ponovno 

investira v kriminalne posle (Home Affairs Committee 2009, 8). V fazi plasiranja so pralci 

denarja najbolj ranljivi, tu so možnosti za njihovo razkritje največje. Zato morajo biti delavci 

na bančnih okencih pozorni, kadar stranka izvaja transakcije v visokih zneskih, ali izvaja 

transakcije, ki niso v skladu s strankinim običajnim obsegom poslovanja (Schaap 1998, 15). 

Faze procesa pranja denarja so prikazane na spodnji sliki: 
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Slika 1: Faze procesa pranja denarja 

Vir: Pongračič 2010. 

Urad na svoji spletni strani objavlja aktualne informacije s področja PPDFT. Med drugim 

navaja, da o neki tipologiji  pranja denarja lahko govorimo takrat, ko opazimo vzorec ali celo 

serijo podobnih postopkov (metod) prikrivanja nezakonitega izvora denarja ali drugega 

premoženja, ki vključujejo različne mehanizme, tehnike  in instrumente. Pralci pri tem 

uporabljajo predvsem bančne institucije (Urad za preprečevanje pranja denarja 2013). Kot 

ugotavljajo Podbregar, Pleteršek in Ivanuša (2010, 11), je načinov pranja denarja več vrst, 

lahko jih delimo po vrsti transakcij, npr. tihotapljenje gotovine, drobljenje (manipuliranje z 

zneski, ki so tik pod pragom zakonsko določenih zneskov, nad katerimi mora banka opraviti 

pregled stranke, ki polaga gotovino na račun), navidezna podjetj – »shell« podjetja – preko 

katerih želijo pralci prikriti pravi izvor denarja. Tehnike pranja denarja, poznane kot 

tipologije, variirajo od najenostavnejših do najbolj sofisticiranih (Home Affairs Committee 

2009).  
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Po informacijah Urada za preprečevanje pranja denarja (2013), ki jih objavlja na svoji spletni 

strani, so najpogostejše tehnike sledeče: 

2.4.1 Uporaba fizičnih oseb za pranje denarja  

Kot ugotavlja Urad (2013), gre pri tej tehniki v največji meri za pranje preko bančnih 

računov, ko največkrat naivni ljudje posodijo svoje ime in številko računa, ali pa pristanejo 

celo na fizičen prenos denarja, pogosti pa so tudi vdori v elektronske banke – spletne prevare. 

2.4.2 Uporaba slamnatih podjetij za pranje denarja  

Gre za pogosto tipologijo pranja denarja preko podjetij brez premoženja, z odprtim računom 

in osebami, ki se izdajajo za zakonite zastopnike teh podjetij (Urad za preprečevanje pranja 

denarja 2013).  

2.4.3 Uporaba »off-shore« podjetij za pranje denarja 

Šemetova (2007, 37–38) ugotavlja, da so se v šestdesetih letih 20. stoletja razvila in uveljavila 

mnoga finančna središča, ki so ponudila mnogo bolj ugodno poslovno okolje in so bila 

izjemno konkurenčna, predvsem z relativno nizkimi davčnimi stopnjami. Takšne države so za 

pralce denarja zelo zanimive.  

Plantan (1999, 29) navaja, da »off-shore« bančništvo pridobiva pomen v mednarodnem 

finančnem sistemu, tako glede števila teh finančnih središč kot glede obsega transakcij. 

Vzroki so v milejši davčni zakonodaji, ki omogoča izvajanje nezakonitih dejavnosti, skupaj s 

pranjem denarja. Izraz »off-shore« pomeni biti v tujini in zunaj dosega davčne službe države, 

katere državljani smo oz. kjer imamo stalno prebivališče.  

2.4.4  Zamenjava bankovcev manjših vrednosti v bankovce večjih vrednosti 

Najbolj enostaven in običajen način oziroma tehnika je čiščenje denarja. To je proces 

konvertiranja manjših bankovcev v večje in je najbolj verjeten tam, kjer se proizvaja večja 

količina pouličnega denarja - majhni bankovci (Podbevšek 1993, 15). 

2.4.5 Uporaba sistemov za prenos denarja 

V okviru te tehnike se je izkazalo, da so produkti storitve hitrega prenosa denarnih sredstev 

npr. Western Union, MoneyGram, lahko visoko tvegani, saj se preko njih lahko učinkovito 

prenaša denar nezakonitega izvora različnim osebam po vsem svetu. Ravno potencialna 
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anonimnost prejemnika teh sredstev (preko ponarejenih dokumentov), razširjena mreža 

poslovalnic, ki omogoča prenos denarja skoraj po celem svetu, so glavni dejavniki za 

razširjenost te tipologije pranja denarja (Urad za preprečevanje pranja denarja 2013).       

2.4.6  Uporaba posojil za pranje denarja 

Urad ugotavlja, da je med tehnikami pranja denarja v zvezi s posojili, najbolj znana tehnika 

»loan back«. Imetnik umazanega denarja se z neko osebo dogovori o sklenitvi posojilne 

pogodbe, v kateri je lažno navedeno, kot da posojilodajalec lastniku umazanega denarja 

posoja svoj denar. Pogosto se uporablja tudi tako imenovana tehnika »back-to-back loan«, 

kjer gre za pridobitev bančnega posojila, zavarovanega s sredstvi kriminalnega izvora, ki so v 

obliki depozita vezana na isti ali drugi banki (Urad za preprečevanje pranja denarja 2013).        

2.4.7 Fizični prenosi gotovine  

Ne glede na obstoj sofisticiranih finančnih operacij in posrednikov je fizični prenos gotovine 

še vedno ena najpogostejših tehnik pranja denarja. Šemetova v tem kontekstu ugotavlja, da 

teža in količina denarja povzročata težave, vendar ne preprečujeta, da bi na primer denar iz 

preprodaje mamil pretihotapili nazaj v Mehiko ali Kolumbijo v gospodinjskih aparatih ali 

drugem potrošnem blagu. Na področju Slovenije in ostale srednje Evrope je način prenašanja 

gotovine še vedno večinoma klasičen, v osebni prtljagi, torbah ali v avtomobilih. Osebe, ki 

denar nosijo, so mnogokrat samo kurirji, organizatorji pranja denarja pa so drugi posamezniki 

ali skupine (Šeme Hočevar 2007, 32–33).  

2.5  Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju: Urad) je organ v 

sestavi Ministrstva Republike Slovenije za finance in je začel delovati 1. januarja 1995. Ima 

vlogo koordinatorja med finančnimi institucijami ter organi odkrivanja in pregona kaznivih 

dejanj. Opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in 

financiranja terorizma ter druge naloge, določene z ZPPDFT. Urad sprejema, zbira, analizira 

in posreduje podatke, ki jih prejme od finančnih in drugih organizacij iz 4. člena ZPPDFT.   

Pomen vloge Urada nedvomno potrjuje tudi vse večje število takšnih Uradov po svetu. Zaradi 

mednarodne narave kaznivega dejanja pranja denarja morajo namreč v vsakem posameznem 

primeru predstavniki organov odkrivanja in pregona zbrati določene podatke in dokaze iz 

različnih držav po svetu. Mednarodno sodelovanje in s tem hitra izmenjava informacij sta 

predpogoja za vsako uspešno obravnavo kaznivega dejanja pranja denarja. Podatkovne baze 

Urada omogočajo zbiranje podatkov o kaznivih dejanjih pranja denarja na enem mestu in 

olajšajo izvedbo vseh vrst analiz in opredelitev posebnosti na posameznih področjih. Tako je 
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mogoče delovanje policijskih organov usmeriti na določena področja in s tem zagotoviti 

pravilen pristop države k ohranjanju zdravega gospodarstva, kar je tudi temeljni cilj boja proti 

pranju denarja (Šeme Hočevar 2007, 219–220). 

Urad ima pomembno mesto pri omejevanju gospodarskega kriminala, kamor štejemo tudi 

pranje denarja. Urad opravlja predhodne analize sumljivih transakcij in če se sum pokaže kot 

upravičen, se poveže s policijo (Dvoršek 2005, 232–233). 

Banke morajo Uradu posredovati podatke o:  

- gotovinskih transakcijah, ki presegajo vrednost 30.000,00 evrov (razen revizijske družbe, 

samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali 

storitve davčnega svetovanja),  

- transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 

financiranja terorizma, 

- o nakazilih nad 30.000,00 evrov na račun prejemnika pri finančni instituciji v državi s 

seznama, ki ga objavi Urad za namene izvajanja drugega odstavka 38. člena ZPPDFT, 

bodisi na račun prejemnika s sedežem oz. stalnim ali začasnim prebivališčem v državi z 

omenjenega seznama, ne glede na državo, v katero so sredstva prenesena. 

Če Urad oceni, da so v zvezi s transakcijami ali določenimi osebami podani razlogi za sum 

pranja denarja ali financiranja terorizma, lahko od bank zahteva podatke iz prvega odstavka 

83. člena ZPPDFT (gre za osebne podatke o stranki–kot so ime, priimek, datum in kraj 

rojstva, vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, podatek o namenu poslovnega 

razmerja).  

Nadalje Urad od bank lahko zahteva podatke o stanju sredstev in premoženja oseb pri banki, 

podatke o prometu, o drugih poslovnih razmerjih, sklenjenih pri banki, in vse druge podatke 

in informacije, ki jih je banka pridobila.  

Banke morajo Uradu na njegovo zahtevo poslati tudi vso potrebno dokumentacijo, in sicer v 

predpisanem 15-dnevnem roku.  

Kadar Urad na osnovi zbranih podatkov od bank oceni, da obstajajo razlogi za sum pranja 

denarja ali za sum storitve drugega kaznivega dejanja, o tem obvesti policijo. 

Del pravne ureditve, ki veliko prispeva k dobremu sodelovanju med državo in bankami kot 

zavezanci, je tudi zakonska določba, ki omogoča, da Urad v obvestilo o sumljivih transakcijah 

ne navede podatkov o delavcu banke, ki mu je sporočil podatke. S tem je zaupanje 

zavezancev večje in strah pred sporočanjem sumljivih transakcij manjši (Šeme Hočevar 2007, 

220).  
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2.6  Banka Slovenije  

Banka Slovenije je skladno s 85. in  87. členom ZPPDFT pristojna za nadzor nad izvajanjem 

določb ZPPDFT v bančnem sektorju, hkrati pa ima tudi vlogo prekrškovnega organa ter 

izdaja priporočila oziroma usmeritve v zvezi z izvajanjem določb ZPPDFT.  

V 90. členu ZPPDFT je namreč opredeljeno, da nadzorni organ izda priporočila oz. smernice 

v zvezi z izvajanjem določil zakona zato, da bi zagotovili enotno izvajanje zakonskih določb 

(ZPPDFT). 

Skladno s tem je Banka Slovenije leta 2008 izdala Usmeritve pri izvajanju ukrepov na 

področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za bančni sektor, ki so 

bankam v pomoč, saj predstavljajo osnovo za enotno razumevanje in izvajanje zakonskih 

zahtev (Banka Slovenije 2008, 4). 
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3 PRAVNA PODLAGA – PREDPISI NA PODROČJU PPDFT 

Šemetova navaja, da pranje denarja lahko ogroža gospodarski razvoj, predvsem pa delovanje 

pravnih norm, ki urejajo poslovanje v gospodarstvu. Gospodarstva, kjer se finančni trg šele 

razvija, so mnogo bolj izpostavljena nevarnostim pranja denarja kot pa že razviti finančni 

centri. Kljub temu pralci denarja izrabijo vsako prednost, ki jo določeno območje ali država 

ponuja. Zato razlike med pravnimi ureditvami po posameznih državah destimulativno 

vplivajo na boj proti pranju denarja. Pralci denarja namreč vse šibke točke posameznih 

sistemov dobro poznajo in jih sebi v prid tudi izrabljajo (Šeme Hočevar 2007, 217). 

V nadaljevanju bomo predstavili evropske in slovenske pravne norme, ki veljajo na 

obravnavanem področju in kazensko pravno ureditev v Sloveniji.   

3.1  Mednarodni pravni akti 

Vpliv globalizacije pranja denarja in financiranja terorizma je velik in posredno posega na 

pravno področje. Formulacija pravnih ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma 

zahteva harmonizacijo pravnih pravil z mednarodnimi standardi. Včasih globalizacija posega 

tako daleč, da govorimo celo o vplivu neobvezujočih standardov, kot so na primer priporočila 

skupine Financial Action Task Force (v nadaljevanju: FATF), ki vplivajo tako na države 

članice kot tudi na vsebino mednarodnih dokumentov in preko njih na prilagajanje pravnih 

ukrepov v državah nečlanicah. Slednje je nemogoče dokazati brez podrobnejše kronološke 

obravnave temeljnih mednarodnih pravnih aktov. V nadaljevanju so pravni akti obravnavani v 

kontekstu obravnave mednarodnih organizacij, v katerih so nastali (Šeme Hočevar 2007, 43).   

Slapnik in Dvoršek ugotavljata, da je za uspešno preprečevanje pranja denarja  pomembno 

sodelovanje na meddržavnem nivoju in izvajanje mednarodnih priporočil ter minimalnih 

standardov, ki naj bi jih upoštevale tudi banke in zgradile tak notranji nadzorni sistem, ki bo 

pranje denarja preprečeval. To pa ni potrebno samo zaradi izboljšanja uspešnosti in 

učinkovitosti preprečevanja pranja denarja (ob upoštevanju dejstva, da se načini pranja 

denarja neprestano spreminjajo in izpopolnjujejo), temveč tudi zaradi ohranjanja globalne 

konkurenčnosti finančnega sektorja (Slapnik in Dvoršek 2010, 2). 

3.1.1  Organizacija združenih narodov  

Glede na ustroj mednarodnih pravnih ukrepov v boju proti pranju denarja in financiranju 

terorizma, lahko govorimo o začetku razvoja predmetnih pravil, če opozorimo na dve 

konvenciji, ki segata še v čas pred nastankom Organizacije združenih narodov (v 

nadaljevanju: OZN), in sicer: 

- Mednarodna konvencija o opiju iz leta 1912, 
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- Mednarodna konvencija o omejitvi proizvodnje in kontroli razpečevanja narkotikov iz leta 

1931. 

V obdobju po letu 1945 je OZN posvetila precej pozornosti nadgradnji omenjenih dveh 

dokumentov. Pranje denarja so na začetku povezovali predvsem s trgovino z mamili in 

drugimi psihotropnimi snovmi, čeprav se je sledenje umazanemu denarju začelo v Evropi z 

dokumentom Sveta Evrope, s Priporočilom št. (80) 10 o ukrepih proti hrambi in prenosu 

sredstev kriminalnega izvora (Šeme Hočevar 2007, 44). 

Kot navaja Šemetova, sta pred letom 1988 obstajala dva temeljna predpisa o pranju denarja v 

OZN. Prvi je bila konvencija iz leta 1961, in sicer Posamezna konvencija združenih narodov o 

narkotikih, ki je bila dopolnjena s protokolom iz leta 1972. Drugi temelj je bila Konvencija o 

psihotropnih substancah iz leta 1971 – Zakon o ratifikaciji konvencije o psihotropnih 

substancah, Uradni list SFRJ, št. 40-503/1973, nasledstvo RS od 17. 7. 1992 na podlagi Akta 

o notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko 

energijo, objavljenega v Uradnem listu RS-MP, št. 9-55/1992 – Uradni list RS, št. 35/1992 

(Šeme Hočevar 2007, 44). 

Konvencija zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988 (v nadaljevanju: 

Dunajska konvencija) je temeljni pravni vir, ki prvič v mednarodni kodifikaciji inkriminira 

pranje denarja in s tem povezano zaplembo. Konvencija je uvedla obveznost za vse države 

podpisnice, da inkriminirajo seznam kaznivih dejanj, ki se nanašajo na trgovanje z mamili. Ta 

kazniva dejanja vključujejo tako proizvodnjo in pridelavo mamil kot tudi organizacijo, 

upravljanje in financiranje trgovine z mamili ter predstavljajo predhodna kazniva dejanja za 

kaznivo dejanje pranja denarja. Organizatorji mednarodne trgovine z mamili namreč 

večinoma sami fizično ne rokujejo z mamili, ampak vodijo, usmerjajo, financirajo in 

nadzorujejo  dejanja ter delo podrejenih. Dunajska konvencija vsebuje tudi določila, ki urejajo 

preprečevanje, odkrivanje in zatiranje pranja denarja. Med posameznimi pojmi, uporabljenimi 

v konvenciji, najdemo štiri,  ki so s pranjem denarja tesno povezani: premoženje, protipravna 

premoženjska korist, zamrznitev ali zaseg in odvzem. Konvencija nadalje določa, da morajo 

države podpisnice v svoje zakonodaje uvesti kaznivo dejanje pranja denarja, povezano z 

mamili, ter da morajo inkriminirati pridobitev, posest ali uporabo denarja oz. premoženja, za 

katerega storilec ve, da je bilo pridobljeno s trgovanjem z mamili. Konvencija ureja tudi 

odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi in izročitev storilcev kaznivih dejanj 

(Šeme Hočevar 2007, 45–49). 

Konvencija proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu ima svoje korenine v Politični 

deklaraciji in Svetovnem načrtu aktivnosti, ki sta bila sprejeta na Svetovni ministrski 

konferenci o organiziranem transnacionalnem kriminalu v Neaplju leta 1994. Namen 

konvencije je krepitev  sodelovanja za učinkovitejše preprečevanje in zatiranje mednarodnega 

organiziranega kriminala. Povzema definicije Dunajske konvencije, vendar je širša, saj ureja 
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preprečevanje, preiskavo in kazenski pregon kaznivega dejanja pranja denarja, kadar ima le-to 

mednarodni značaj in je storjeno s strani organizirane kriminalne združbe. Konvencija torej 

ureja pranje denarja v povezavi z organiziranim kriminalom in je prvi pravni predpis, ki se 

specifično loteva te problematike (Šeme Hočevar 2007, 50). Novost te konvencije v 

primerjavi z Dunajsko konvencijo je, da določa obveznost držav pogodbenic za sprejem 

nadzorstvenih ukrepov proti pranju denarja. Države morajo vzpostaviti obširen notranji 

regulativen in nadzorni režim za bančne in nebančne ustanove, ki bi zagotavljal poostritev 

zahtev pri identifikaciji strank, vodenju evidenc in poročanju o sumljivih transakcijah. S to 

določbo konvencija uvaja preprečevanje pranja denarja in načelo upravljanja s tveganji, kar so 

v preteklosti urejala predvsem FATF priporočila in Baselska načela učinkovitega bančnega 

nadzora. Konvencija je hkrati pomemben pravni vir, ki državam podpisnicam daje pravno 

podlago za bilateralno ali multilateralno sodelovanje (Šeme Hočevar 2007, 50–51). 

Mednarodno konvencijo o zatiranju financiranja terorizma je Generalna skupščina OZN 

sprejela 9. 12. 1999 na 76. plenarnem zasedanju. Namen konvencije je pomoč državam v boju 

proti terorizmu, ki je urejen v različnih dokumentih OZN, njen glavni cilj pa je poenotiti 

preventivne ukrepe na področju boja zoper terorizem. Osredotočena je na omejevanje 

financiranja terorizma kot bistvenega pogoja za delovanje terorističnih organizacij ali 

posameznikov in je sestavljena z namenom preprečevanja takega financiranja, tako 

financiranja z zakonito, kot tudi z nezakonito pridobljenimi sredstvi. Konvencija določa 

ukrepe, ki jih morajo države sprejeti na področju identifikacije, odkrivanja, zamrznitve, 

zasega in odvzema sredstev, ki so bila uporabljena ali namenjena za storitev kaznivih dejanj 

financiranja terorizma ter tudi premoženjske koristi, pridobljene s takimi kaznivimi dejanji. 

Financiranje terorizma in pranje denarja imata namreč določene skupne lastnosti, predvsem 

načine premikanja sredstev znotraj in zunaj finančnega sistema (Šeme Hočevar 2007, 52–54).     

3.1.2  Evropska unija  

Šemetova v svoji knjigi navaja, da so že od leta 1970 države članice Evropske unije želele 

pospešiti in udejanjiti večje medsebojno sodelovanje z namenom skupnega boja proti 

kriminalu. Pred sprejemom direktive je bila Evropska unija aktivno udeležena pri postopkih 

oblikovanja in sprejemanja mnogih dokumentov v OZN, Svetu Evrope ali kot članica FATF. 

Osnovni povod za razvoj zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja je bila potreba 

po zagotovitvi integritete finančnega sistema znotraj Evropske unije kot predpriprave za 

enotni evropski trg. Prost pretok kapitala in storitev namreč ustvarja ugodne razmere za razvoj 

organiziranega kriminala in ne zgolj za podjetništvo. Šemetova ugotavlja, da je bila Direktiva 

št. 91/308/EGS o preprečevanju uporabe finančnega sistema za namene pranja denarja leta 

1991 temeljni predpis na področju preprečevanja pranja denarja v svetu, saj je v okviru 

mednarodnih zavezujočih predpisov prva uredila sporočanje sumljivih transakcij in druge 

obveznosti s področja odkrivanja in preprečevanja pranja denarja v finančnih institucijah. 
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Primarno je bila direktiva namenjena finančnim institucijam, ki jim je naložila določene 

obveznosti, izvrševanje katerih naj bi zagotovilo odkrivanje pranja denarja. Slovenski zakon o 

preprečevanju pranja denarja in dopolnitve iz leta 1995 so večinoma sledili določbam 

direktive. Tudi druge države so direktivo z določbami prevzele v svoj pravni red (Šeme 

Hočevar 2007, 57–58). 

Direktiva št. 2001/97/ES je nastala kot posledica želje Komisije Evropske skupnosti, da 

obnovi vlogo Direktive št. 91/308/EGS ter uredi nove dolžnosti in obveznosti finančnih 

institucij. Direktiva določa, da morajo podružnice kreditnih in finančnih institucij v državi, v 

kateri delujejo, sporočati sumljive transakcije tamkajšnjim pristojnim organom. Odgovornost 

za izvajanje in nadzor izvrševanja vseh, s smernico predpisanih ukrepov, nosi država, v kateri 

podružnice delujejo. Direktiva je tudi razširila krog zavezancev (Šeme Hočevar 2007, 58–61).  

Problematika finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja ostaja še naprej aktualna, 

tveganje pa v zadnjih letih še dodatno povečujejo različne oblike financiranja terorizma. 

Učinkovit spopad s to problematiko presega okvire nacionalnega delovanja in vse bolj postaja 

širši, globalni izziv. V skladu s tem so se države članice Evropske unije zavezale, da okrepijo 

aktivnosti na tem področju in tako sta bili sprejeti Direktiva št. 2005/60/ES in Direktiva 

Komisije 2006/70/ES. Sprejeti direktivi upoštevata priporočila FATF. Z upoštevanjem 

navedenih priporočil njihovo izvajanje ni več stvar večje ali manjše ozaveščenosti, ampak 

postaja predpisana obveznost (Banka Slovenije 2008, 3). 

Direktiva št. 2005/60/ES je bila sprejeta 26. 10. 2005 kot Tretja direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 

denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Tretja direktiva). Tretja direktiva je razširila 

nabor nalog, ki jih morajo izvajati zavezanci. Posebej so navedeni ukrepi, ki naj jih zavezanci 

izvajajo pri skrbnem pregledu stranke (dobro poznavanje svoje stranke, identifikacija stranke, 

dejanskega lastnika in transakcij, pridobivanje podatkov o namenu sklenitve poslovnega 

razmerja). Tretja direktiva pri vseh ukrepih uvaja uporabo presoje o tveganju glede stranke, 

razmerja, transakcije ali storitve, kar je bolj logično in tudi stroškovno upravičeno pri 

izvrševanju določil za preprečevanje pranja denarja. Kadar stranka ob postopku identifikacije 

ni osebno navzoča, direktiva uvaja zahteve po dodatnih dokumentih. Zavezanci morajo biti še 

posebej pozorni pri dejavnostih, pri katerih je tveganje višje in pri nenavadno velikih ali pri 

nenavadnih transakcijah, ki nimajo ekonomskega ali pravnega ozadja (namena). Pri politično 

izpostavljenih osebah iz druge države Evropske unije ali iz tretjih držav morajo države 

Evropske unije uvesti ustrezne instrumente za upravljanje tveganj in izvesti skrben pregled 

takih strank. Tretja direktiva državam članicam Evropske unije omogoča, da se same odločijo, 

kako strogo bodo določene ukrepe vnesle v svoj pravni sistem in ali se bodo morda odločile 

za strožjo ureditev od te, ki jo ponuja Tretja direktiva – kar pa bi lahko povzročilo tudi 

nekonkurenčnost zavezancev na evropskem trgu (Šeme Hočevar 2007, 61–63). 
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Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 določa izvedbene ukrepe za Direktivo 

2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve »politično izpostavljene 

osebe« in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju 

identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v 

omejenem obsegu (Uradni list EU, L 214/29). 

V okviru evropskih pravnih norm nam osnovo predstavlja torej Tretja direktiva Evropskega 

parlamenta in Sveta 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje 

denarja in financiranje terorizma, ki je bila sprejeta 26. oktobra 2005 (Šeme Hočevar 2007, 

61).  

Slovenija je določila Tretje direktive leta 2007 implementirala v Zakon o preprečevanju 

pranja denarja - ZPPDFT, ki je bil dopolnjen v letu 2010 in sprejet kot Zakon o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-A, 

(Uradni list RS, št. 19/2010), s pripadajočimi podzakonskimi akti ter je bil nazadnje nekoliko 

dopolnjen v letu 2011 kot Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in 

financiranju terorizma – ZPPDFT-B (Uradni list RS, št. 77/2011).    

3.1.3  Projektna skupina za finančno ukrepanje – FATF (Financial Action Task Force)  

V juliju 1989 je skupina sedmih najrazvitejših držav na svetu – G7, v kontekstu naraščajočega 

problema pranja denarja, grožnje proti varnosti in stabilnosti globalnega finančnega sistema, 

na srečanju v Parizu ustanovila projektno skupino za finančno ukrepanje, imenovano 

Financial Action Task Force (Taseva 2007, 54). 

Pranje denarja in financiranje terorizma je resna grožnja varnosti in integriteti finančnega 

sistema. FATF priporočila predstavljajo orodje vladam držav po svetu, da lahko učinkoviteje 

nastopijo v boju proti PPDFT (Financial Action Task Force 2012b). 

Leta 1990 je skupina oblikovala 40 priporočil FATF, ki urejajo tri osnovna področja: 

- izboljšanje nacionalnih pravnih ureditev, 

- povečanje vloge in pomena finančnega sistema, 

- okrepitev mednarodnega sodelovanja. 

Leta 2003 je skupina obnovila in razširila svoja priporočila. Večjo pozornost je namenila 

identifikaciji dejanskega lastnika in transparentnosti pravnih oseb, ukrepom proti politično 

izpostavljenim osebam, omogočanju pregleda stranke skladno s tveganjem, ki ga predstavlja 

za državo, določilom pri poslovanju s korespondenčnim bankami in preko tretjih oseb, 

zagotavljanju sredstev za delo pristojnih organov za boj proti pranju denarja in financiranju 
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terorizma ter spodbujanju vseh oblik mednarodnega sodelovanja (Šeme Hočevar 2007, 66–

68).    

FATF je v letu 2012 revidirala svoja priporočila, ki jih v boju proti PPDFT uporablja preko 

180 vlad. Stroški, ki jih povzroči pranje denarja in druge oblike organiziranega kriminala, 

namreč predstavljajo od 2 % do 5 % svetovnega bruto domačega proizvoda. Revidirana 

priporočila bodo omogočila državam, da se bodo še bolj učinkovito lotile boja proti PPDFT in 

to na vseh nivojih – od identifikacije stranke pri odpiranju računa do morebitnega zasega 

premoženja. Pomembne spremembe se nanašajo na povečanje transparentnosti (identifikacija 

strank, razkritje lastništva), na poglobljen pregled politično izpostavljenih oseb ter na pristop, 

ki temelji na analizi tveganja (Financial Action Task Force 2012a). 

FATF poudarja pomen spremljanja poslovnih aktivnosti politično izpostavljenih oseb, še 

posebej preverjanje izvora njihovih sredstev, da bi se preprečilo poslovanje s sredstvi, ki so 

rezultat korupcije in tesno povezana s pranjem denarja (Financial Action Task Force 2012c).  

3.1.4  Svet Evrope 

Svet Evrope je bil ustanovljen leta 1949 s ciljem povečati in okrepiti sodelovanje med 

vladami in parlamenti evropskih držav (Taseva 2007, 65).  

Že ob ustanovitvi leta 1949 je Svet Evrope s sedežem v Strasbourgu stremel k uveljavitvi 

evropske skupnosti in enotnosti, spodbujanju socialnega in gospodarskega napredka v 

državah članicah ter zaščiti človekovih pravic. Svet Evrope je postal prva mednarodna 

organizacija, ki je namenila veliko pozornosti prav pranju denarja. Zaradi povečanja števila 

nasilnih kaznivih dejanj je leta 1977 Evropski odbor za probleme kriminala sprejel odločitev 

o ustanovitvi posebnega odbora strokovnjakov, ki se bo posvetil resnim problemom v zvezi z 

nezakonitim transferjem denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj (Šeme Hočevar 2007, 73). 

 

Priporočilo Sveta Evrope št. (80) 10 pomeni začetek razvoja zakonodaje s področja 
preprečevanja pranja denarja in nakazuje smernice razvoja pravnih ureditev proti pranju 
denarja v določenem obdobju. Razlogi za sprejem priporočila so bili predvsem (Šeme 
Hočevar 2007, 74): 

- povečano število kaznivih dejanj z elementi nasilja,  

- spoznanje, da prenos premoženjskih koristi, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, iz ene države v 

drugo, z namenom, da se vključijo v finančni sistem, spodbuja izvršitev nadaljnjih 

kaznivih dejanj, 

- prepričanje, da ima lahko bančni sistem pomembno vlogo pri izvajanju skupne politike 

boja proti pranju denarja. 
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Vlade držav članic naj bi zagotovile, da bodo njihove banke izvajale naslednje aktivnosti 

(Šeme Hočevar 2007, 75): 

- identificirale stranke pri odpiranju računov ter pri opravljanju transakcij nad določenim 

zneskom, 

- omejile oddajo sefov za hrambo samo na znane stranke, 

- primerno usposabljale blagajnike za pravilno preverjanje identifikacijskih dokumentov in 

prepoznavanje sumljivega obnašanja.  

 

Konvencija št. 141 je naslednji najpomembnejši dokument Sveta Evrope proti pranju denarja. 
Priprava konvencije je bila zaupana posebnemu odboru strokovnjakov, v katerem so 

sodelovali kazenski izvedenci iz 16 držav članic Sveta Evrope. Prva naloga posebnega odbora 

strokovnjakov je bila pregledati vse konvencije Sveta Evrope na kazenskem področju. 
Temeljnih sporočil Konvencije št. 141 je več, nanašajo pa se na doseganje enotnosti med 

članicami Sveta Evrope, vodenje skupne kazenske politike za zaščito družbe, odvzem 
premoženjske koristi storilcem, ki je bila pridobljena s kaznivimi dejanji, in vzpostavitev 

sistema dobrega mednarodnega sodelovanja. Konvencija št. 198 je bila sprejeta maja 2005 in 
je v celoti nadomestila Konvencijo št. 141, prevzela velik del priporočil skupine FATF ter 

uredila pooblastila in mednarodno sodelovanje uradov za preprečevanje pranja denarja. 
Posega tudi v delovanje nadzornih organov (Šeme Hočevar 2007, 75–78). 

3.1.5 Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope Moneyval  

Evropski odbor za probleme kriminala je junija 1996 ugotovil, da obstaja potreba po 

uskladitvi in harmonizaciji boja proti pranju denarja tako na finančno-zakonodajnem kot na 

policijsko-pravosodnem področju ter potreba po pregledu nad izvajanjem ratificirane 

konvencije in spoštovanja pravnih načel, sprejetih v boju proti pranju denarja. Glede na 

navedeno je odbor ministrov Sveta Evrope septembra 1997 ustanovil posebni odbor 

strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja, ki je bil kasneje preimenovan v 

Moneyval. Namen odbora Moneyval je nadzorovanje učinkovitosti sistemov, ki so jih 

vzpostavile države za boj proti pranju denarja. Nadzor poteka tako, da države ocenjujejo 

druga drugo (Šeme Hočevar 2007, 78–80).  

Odbor o svojem delu izda poročilo o stanju na področju boja proti pranju denarja in 

financiranju terorizma za posamezno državo.   

Cilj odbora Moneyval je zagotoviti, da države članice vzpostavljajo učinkovite sisteme na 

področju PPDFT, skladne z relevantnimi mednarodnimi standardi na tem področju (npr. 

FATF priporočila ipd). Moneyval sodeluje tudi pri ugotavljanju in raziskovanju posameznih 
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tipologij, metod, tehnik in trendov na področju pranja denarja in financiranja terorizma 

(Moneyval 2012). 

3.2  Pravne norme v Republiki Sloveniji  

Iz kronološkega pregleda uvedbe pravnih norm v Sloveniji, ki ga predstavljamo v 

nadaljevanju, je razvidno, da se je Slovenija področja preprečevanja pranja denarja lotila 

celovito.  

Slovenija se je ob osamosvojitvi pridružila drugim državam in mednarodni skupnosti pri 

uveljavitvi skupnih standardov na področju preprečevanja pranja denarja in takrat je v svoj 

pravni red prevzela že opisano Dunajsko konvencijo. Leta 1993 je sledil podpis Konvencije 

Sveta Evrope št. 141, ki ji je sledil sprejem vrste zakonov in podzakonskih aktov. Tako so bili 

leta 1994 sprejeti Kazenski zakonik Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 63/94), 

Zakon o kazenskem postopku – ZKP (Uradni list RS, št. 32/2012) ter Zakon o preprečevanju 

pranja denarja – ZPPDen (Uradni list RS, št. 36/94). V Sloveniji je kaznivo dejanje pranja 

denarja uvrščeno v poglavje gospodarskih kaznivih dejanj. Bistvo tega kaznivega dejanja je, 

da se s pranjem prikrije izvor denarja ali premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja (Šeme 

Hočevar 2007, 89–120). 

Kot je zapisano v 245. členu Kazenskega zakonika – KZ-1 (Uradni list RS št. 55/2008, 

39/2009, 91/2011, 50/2012), »stori kaznivo dejanje pranja denarja oseba, 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 o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali poskusi zakriti njegov izvor«.  

V obdobju od leta 1995 do 2000 so sledile spremembe in dopolnitve predpisov kot posledica 

novih spoznanj in pridobljenih izkušenj na področju preprečevanja pranja denarja. Slovenija 

je leta 1997 ratificirala tudi Konvencijo Sveta Evrope št. 141. V letu 1997 je bil sprejet tudi 

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem – MKPKKD (Uradni list RS, št. 41/1997), ki med 

drugim določa, da mora država sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da v svoji zakonodaji kot 

kaznivo dejanje opredeli zamenjavo ali prenos premoženja (za katero se ve, da je 

premoženjska korist) z namenom skrivanja ali prikrivanja nezakonitega izvora premoženja. 

Leta 1999 je Slovenija sprejela Zakon o bančništvu – Zban (Uradni list RS, št. 7/99) in Zakon 

o deviznem poslovanju - ZDP (Uradni list RS, št. 23/99), leta 2000 pa Zakon o ratifikaciji 

kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji – MKKK (Uradni list št. 7/00), ki je 

vseboval tudi določbe o pranju denarja.  

Šemetova ugotavlja, da je bilo pomembno leto glede oblikovanja novih predpisov o 

preprečevanju pranja denarja leto 2001, ki je prineslo nov Zakon o preprečevanju pranja 
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denarja – ZPPDen-1 (Uradni list RS, št. 79/01), Zakon o ratifikaciji Konvencije o boju proti 

podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju – MKBPTJ (Uradni list 

št. 1/01) ter tri podzakonske akte na področju preprečevanja pranja denarja (Šeme Hočevar 

2007, 120-126).  

Nov zakon s področja PPDFT je bil predvsem posledica uskladitve z dvema direktivama EU 

in uskladitve zakonodaje s priporočili in predlogi ocenjevalne komisije Moneyval (Bem 2006, 

16). 

Med leti 2000 in 2004 je prišlo do več dopolnitev in sprememb zakonodaje s področja 

preprečevanja pranja denarja in Kazenskega zakonika. Leta 2004 je bil sprejet Zakon o 

ratifikaciji Konvencije Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu  – 

MZNMOK (Uradni list RS, št. 14/2004), ki v 7. členu med drugim določa, »naj država zaradi 

odkrivanja in preprečevanja vseh oblik pranja denarja znotraj svoje pristojnosti vzpostavi 

obširen notranji sistem predpisov in nadzora za banke in druge finančne institucije« (Šeme 

Hočevar 2007, 120–126). 

Pomemben mejnik predstavlja leto 2007, ko je bil sprejet razširjen Zakon o preprečevanju 

pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT (Uradni list RS št. 60/2007 z dne 6. 7. 

2007), v katerem so implementirana določila Tretje direktive. V letu 2007 je bilo sprejetih še 

sedem podzakonskih aktov, ki določajo izvajanje ZPPDFT. Do manjših dopolnitev 

zakonodaje na področju PPDFT je prišlo v letu 2010 (Uradni list RS št. 19/10) in 2011 

(Uradni list RS št. 77/2011), ko so se spremenili tudi nekateri izmed podzakonskih aktov, 

sprejetih leta 2008.  

Trenutno veljavni podzakonski akti na področju PPDFT so sledeči:  

1. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov 

o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 10/2008), 

2. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi 

tretje osebe (Uradni list RS, št. 10/2008), 

3. Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za 

pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 10/2008), 

4. Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo 

kvalificiranega digitalnega potrdila stranke (Uradni list RS, št. 10/2008), 

5. Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje 

pranja denarja (Uradni list RS, št. 90/2011), 
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6. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter 

upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih (Uradni 

list RS, št. 10/2008), 

7. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav  

(Uradni list RS, št. 102/2011). 

Državni zbor Republike Slovenije je tako v skladu z evropsko zakonodajo sprejel novi Zakon 

o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in z njim so bile zahteve iz prej 

navedenih direktiv prenesene v slovenski pravni red. ZPPDFT je bil objavljen 6. julija 2007 v 

Uradnem listu RS št. 60/2007 in je začel veljati petnajsti dan po objavi, torej 21. julija 2007. 

ZPPDFT v 7. členu uvaja pregled stranke, ki obsega izvajanje naslednjih ukrepov: 

»ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, 

pridobivanje zakonsko zahtevanih podatkov in redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti 

stranke«. V primerjavi s preostalimi ukrepi, ki so bili opredeljeni že v Zakonu o 

preprečevanju pranja denarja – ZPPDen (Uradni list RS, št. 79/01), predstavlja bistveno 

novost zahteva po rednem skrbnem spremljanju poslovnih aktivnosti stranke, pri čemer mora 

banka posebno pozornost nameniti dejstvu, da sta obseg in pogostost izvedenih aktivnosti 

skladna s profilom tveganosti stranke (7. člen ZPPDFT).  

Banka je dolžna opraviti pregled stranke pri sklepanju poslovnega razmerja pri vsaki 

transakciji v vrednosti 15.000 evrov in več, ob dvomu o verodostojnosti in ustreznosti 

predhodno pridobljenih podatkov in vedno, kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstaja sum 

pranja denarja ali financiranja terorizma (Banka Slovenije 2008, 3–4).  

Banka je v splošnem dolžna opraviti običajni pregled stranke, hkrati pa ZPPDFT v 29. in 33. 

členu predvideva tudi dve posebni obliki, in sicer: poenostavljeni pregled za nižje tvegane 

stranke npr. banke, zavarovalnice, državne organe, družbe, ki kotirajo na borzi ipd. in 

poglobljeni pregled za višje tvegane stranke (ZPPDFT).  

ZPPDFT v 24. členu dopušča tudi možnost, da banka izvajanje pregleda stranke prepusti tretji 

osebi, pri čemer pa končna odgovornost za pravilno izveden pregled stranke ostaja na strani 

banke. Tretja oseba lahko v imenu banke opravi vse predpisane ukrepe v okviru pregleda 

stranke razen rednega skrbnega spremljanja poslovnih aktivnosti stranke, ki ga mora 

zagotoviti banka. Ena od pomembnih novosti je tudi zahteva glede poenotenja postopkov za 

odkrivanje in preprečevanje pranja denarja tudi v podružnicah in hčerinskih družbah v tretjih 

državah, ki so v večinski lasti banke (Banka Slovenije 2008, 4). 
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4 TVEGANJE PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA 

S pranjem denarja je najbolj povezan finančni trg. Sloves neoporečnih bančnih institucij je 

izjemnega pomena in ga lahko merimo v premoženju, saj iz njega izvira zaupanje strank, brez 

katerih banke ne bi mogle preživeti. Nezaupanje strank, kot posledica izgube dobrega imena 

banke, bi za mnoge banke lahko pomenila uvedbo stečajnega postopka. Stabilnost finančnega 

sistema je namreč temelj stabilnosti družbe (Šeme Hočevar 2007, 216–217).  

V nadaljevanju bomo predstavili tveganja na področju PPDFT in obvladovanje le-teh.   

4.1  Tveganje na področju pranja denarja in financiranja terorizma v banki 

V večini držav po svetu imajo banke pomembno vlogo. Zdrav bančni sistem predstavlja 

osnovo za dobro delovanje gospodarskega sistema. Pri svojem poslovanju pa se morajo banke 

zavedati tudi tveganj in jih ustrezno obvladovati (Banka Slovenije 2007, 5).  

Kot navaja centralna banka, tveganja predstavljajo verjetnost, da bodo dogodki v prihodnosti 

vplivali na poslovanje in stabilnost banke oziroma na njene prihodke in kapital. Naloga Banke 

Slovenije je, da ta tveganja ustrezno oceni in ovrednoti ter skladno s svojimi pooblastili tudi 

ustrezno ukrepa (Banka Slovenije 2007, 11).  

Ramšakova ugotavlja, da operativno tveganje pokriva tri poglavitna področja: transakcijsko 

tveganje, tveganje tehnoloških sistemov in tveganje operativnega nadzora, kamor štejemo tudi 

pranje denarja. Za uspešno upravljanje operativnega tveganja je ključnega pomena, da 

vodstvo tem tveganjem nameni ustrezno pozornost in zagotovi potrebne vire (Ramšak 1998, 

47–49). 

Tveganje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma vključujemo 

med operativno tveganje. Banka je na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma izpostavljena predvsem dvema vrstama tveganj: 

- pravnemu tveganju – zaradi kršitev zakonskih določil je banka lahko deležna odredb s 

strani regulatorja oz. nadzornika (Banke Slovenije); posledično mora v okviru zakonsko 

predpisanih sankcij plačati globe; 

- tveganju ugleda – ugotovljen primer pranja denarja v banki bi negativno vplival na 

podobo banke v okolju in bi se lahko odražal v zmanjšanem zaupanju strank v 

kredibilnost in korektnost bančnega poslovanja, kar bi banki povzročilo izgubo. 

ZPPDFT v 6. členu navaja, da je tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma tveganje, 

da bo stranka izrabila finančni sistem za pranje denarja ali financiranje terorizma, oziroma da 
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bo neko poslovno razmerje, transakcija ali produkt, posredno ali neposredno, uporabljen za 

pranje denarja ali financiranje terorizma (ZPPDFT).     

4.2  Upravljanje s tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma v banki 

Centralna banka kot regulator stalno opozarja banke, naj nenehno preverjajo ustreznost 

učinkovitega sistema notranjih kontrol, da bi zagotovile varno in preudarno poslovanje. 

Banka mora imeti za vsako vrsto tveganja vzpostavljen učinkovit in ustrezen sistem 

upravljanja. Pomembno je, da imajo uprava in višji vodstveni nivoji dober pregled nad 

celotnim okvirom upravljanja tveganj. Tudi posamezniki se morajo zavedati svojih dolžnosti 

in odgovornosti pri upravljanju tveganja ter pomembnosti, da svojo vlogo pri upravljanju 

zadostno in primerno izvedejo. Dober proces ugotavljanja v okviru upravljanja tveganja 

zajema celovito in pravočasno prepoznavanje vzrokov za nastanek tveganja in njegovih 

različnih pojavnih oblik. Odgovornost za ugotavljanje tveganja mora biti jasno določena. 

Vzpostavljena mora biti ustrezna metodologija za ugotavljanje tveganj (Banka Slovenije 

2007, 41). 

Banka Slovenije kot regulator navaja, da je sestavni del ocenjevanja okolja pri upravljanju 

banke tudi ocenjevanje nagnjenosti vodstvene ekipe k prevzemanju tveganja in spoznavanje 

odnosa, ki ga ima do izgrajevanja sistema kontrol (notranjih in predpisanih) ter metod za 

upravljanje tveganja. Navedeni slog obnašanja vodstva imenujemo s skupnim izrazom kultura 

upravljanja tveganja. Pri ocenjevanju kulture upravljanja tveganja Banka Slovenije ocenjuje, 

kakšen poudarek dajejo uprava in drugi vodilni delavci prevzemanju tega tveganja. Pri tem je 

pomembno, ali vodstvena ekipa tveganja razume in o njih prejema ustrezna poročila, ali se 

izvaja analiziranje tveganja pred uvedbo nove vrste poslov. Za presojanje odnosa vodstva do 

nadzornikov in izdajateljev predpisov so pomembni predvsem skladnost poslovanja banke z 

veljavnimi predpisi in izpolnjevanje zahtev nadzornih institucij (Banka Slovenije 2007, 50). 

Uprava banke se mora zavedati vseh pomembnih vidikov operativnega tveganja, ki mu je 

banka izpostavljena in jih obravnavati kot pomembno kategorijo v smislu okvira upravljanja s 

tveganjem. Banka mora definirati pravila in postopke, kako identificirati operativno tveganje, 

ga oceniti, spremljati, kontrolirati in minimizirati (Basel Committee on Banking Supervision 

2003b). 

Banka lahko minimizira tveganje tudi na način, da upošteva pristop, ki temelji na oceni 

tveganosti. To pomeni, da izdela analizo tveganosti in skrbi za njeno posodabljanje. Z analizo 

tveganosti banka lahko oceni tveganost posamezne skupine strank, poslovnih razmerij, 

produktov in storitev z vidika morebitne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma 

ter na tej podlagi izvaja ustrezne ukrepe (Banka Slovenije 2007, 3). 
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Kot ugotavljajo nekateri avtorji, je priprava ocene tveganja nujen predpogoj za izvedbo 

predpisanih ukrepov pregleda stranke, saj je od umestitve stranke, poslovnega razmerja, 

storitve ali transakcije v eno od kategorij tveganosti, odvisna vrsta pregleda stranke, ki ga bo 

banka morala opraviti v skladu z ZPPDFT (običajni pregled, poenostavljeni pregled, 

poglobljeni pregled). Analiza tveganja mora odražati specifičnost banke in njenega 

poslovanja,  npr. velikost banke, obseg in sestava njenih poslov, vrste strank, s katerimi 

posluje, in nivo izpostavljenosti določene stranke ipd. (Podbregar, Pleteršek in Ivanuša 2010, 

56). 

Različne stranke, poslovna razmerja, produkti in transakcije predstavljajo različno stopnjo 

tveganosti pranja denarja ali financiranja terorizma. Ocena tveganosti stranke določa vrsto 

pregleda (npr. običajni, poglobljeni, poenostavljeni) in način spremljanja poslovnih aktivnosti 

stranke, pri čemer morata biti obseg in pogostost izvedenih aktivnosti skladna s profilom 

tveganosti stranke – bolj tvegane stranke morajo biti predmet pogostejših in obsežnejših 

kontrol (Banka Slovenije 2008, 37). 

Iz različnih virov, ki obravnavajo uveljavitev pristopa, ki temelji na oceni tveganosti (npr. 

priporočila FATF, usmeritve Wolfsberg) banka pri ocenjevanju tveganosti upošteva naslednje 

kriterije (Banka Slovenije 2008, 39):  

- tveganost stranke: gre za tveganje, ki predstavlja status oziroma dejavnost stranke (npr. 

politično izpostavljena oseba, državni organ, uvrstitev stranke na listo FBE, stranka, ki 

pretežno posluje z gotovino, dobrodelne in neprofitne organizacije itd.),  

- tveganost geografskega območja: gre za države, ki nimajo dobro urejenih sistemov za 

preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, države z visoko stopnjo korupcije 

ali kriminala, države, zoper katere so mednarodne organizacije uvedle omejevalne ukrepe, 

- tveganost produkta oziroma storitve: gre za možnost zlorabe produkta ali storitve za 

pranje denarja ali financiranje terorizma (npr. elektronski prenos sredstev). 

Banka mora za zmanjševanje možnih tveganj za PPDFT izvajati ustrezne ukrepe in preglede 

pri bolj tveganih strankah. Takšni ukrepi in pregledi naj bi vključevali stalno izobraževanje in 

usposabljanje delavcev, krepitev ozaveščenosti zaposlenih, skrbnejše spremljanje strank, 

transakcij in poslov ter okrepitev pregleda stranke (Podbregar, Pleteršek in Ivanuša 2010, 60). 
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5 BANKE KOT ZAVEZANCI ZA IZVAJANJE ZAKONSKIH DOLOČIL  

Med zavezance za izvajanje ZPPDFT sodijo banke, hranilnice, pošte, družbe za upravljanje 

investicijskih skladov, družbe, ki opravljajo določene storitve plačilnega prometa, 

borznoposredniške družbe, zavarovalnice, menjalnice, pokojninske družbe, družbe za izdajo 

elektronskega denarja, igralnice ipd. (4. člen ZPPDFT). 

Kot določa ZPPDFT v 4. členu, se ukrepi za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in 

financiranja terorizma izvajajo pred oziroma pri sprejemanju, izročitvi, zamenjavi, hrambi, 

razpolaganju oziroma drugem ravnanju z denarjem ali premoženjem in pri sklepanju 

poslovnih razmerij tudi pri bankah, podružnicah bank tretjih držav in bank držav članic, ki 

ustanovijo podružnico v Republiki Sloveniji oziroma so pooblaščene opravljati bančne 

storitve v Republiki Sloveniji  (ZPPDFT). 

5.1  Zakonske zahteve, ki jih mora banka upoštevati pri vzpostavitvi sistema PPDFT 

S ciljem zagotoviti, da bančni sistem ne postane kanal za izvajanje poslov pranja denarja, 

morajo banke nameniti znaten obseg svojih aktivnosti ugotavljanju prave identitete svojih 

strank kot tudi lastniških struktur pravnih oseb (Basel Committee on Banking Supervision 

1988).  

Banka si mora prizadevati, da bo poslovala le s strankami, od katerih je pred sklenitvijo 

poslovnega razmerja pridobila vse zakonsko zahtevane podatke o stranki, o dejanskem 

lastniku ter tudi podatek o izvoru sredstev oz. premoženja (The Wolfsberg Group 2012, 2), pri 

čemer pa ne sme pozabiti na posodabljanje podatkov in dokumentacije o stranki (KPMG 

2011, 32). Spremljanje strankinega poslovanja v primerjavi z običajnim obsegom poslovanja 

je ključno za odkrivanje morebitnih odstopanj. Pomembno je, da banka hrani podatke in 

dokumentacijo s področja PPDFT v roku, ki je zakonsko določen, saj na osnovi podatkov iz 

časovne vrste lahko ugotovi trend poslovanja posamezne stranke (KPMG 2011, 28–31).  

Zaradi odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma morajo banke pri 

opravljanju svojih dejavnosti izvajati naloge, določene v zakonodaji. Skladno s 5. členom 

ZPPDFT naloge bank obsegajo:  

1. »izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (v nadaljnjem besedilu: pregled stranke),  

2. izdelavo analize tveganja, 

3. sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,  

4. imenovanje pooblaščenca oziroma pooblaščenke (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in 

namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,  
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5. skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev ter zagotovitev redne 

notranje kontrole nad opravljanjem nalog,  

6. pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi 

obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma,  

7. zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter upravljanj evidenc, predpisanih z ZPPDFT,  

8. izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih 

predpisov«.   

Preglednica 2: Število in delež zadev po prijaviteljih v obdobju od 2007 do 2012 

PRIJAVITELJI   2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1. SUMLJIVE TRN PO 38. ČLENU ZPPDFT 164 193 160 176 260 453 

  85,40 % 77,82 % 80,40 % 75,54 % 79,51 % 89,35 % 

Banke 157 175 151 164 238 417 

Ostale organizacije 7 18 9 12 22 36 

2. SPOROČANJE ST PO 49. ČLENU ZPPDFT 1 2 3 2 2 4 

  0,50 % 0,81 % 1,51 % 0,86 % 0,61 % 0,79 % 

Notarji in odvetniki 1 2 3 2 2 4 

3. POBUDE PO 60. ČLENU ZPPDFT 7 13 23 24 28 32 

  3,60 % 5,24 % 11,56 % 10,30 % 8,56 % 6,31 % 

Ministrstvo za notranje zadeve, UKP 5 8 15 18 17 20 

Državno tožilstvo   1   2 2 7 

Sodišče         3   

Ministrstvo za finance, CURS   4 2 1 1 2 

Komisija za preprečevanje korupcije 2   1 3 3 3 

SOVA     5   2   

6. SPOROČ. DEJSTEV PO 89. ČLENU ZPPDFT 3 3 0 6 4 4 

  1,60 % 1,21 % 0,00 % 2,58 % 1,22 % 0,79 % 

ATVP   1         

Ministrstvo za finance, DURS 3 2   2 1 2 

Tržni inšpektorat       1 2 1 

Računsko sodišče           1 

Banka Slovenije       3 1   

7. URAD IZLOČIL IZ EVIDENCE GT SAM 6 27 3 4 17 3 

  3,10 % 10,89 % 1,51 % 1,72 % 5,20 % 0,59 % 

8. URADI DRUGIH DRŽAV 11 10 10 21 16 11 

  5,70 % 4,03 % 5,03 % 9,01 % 4,89 % 2,17 % 

SKUPAJ 192 248 199 233 327 507 

Vir: Pongračič 2012. 

Kot je razvidno iz zgornje preglednice, banke izmed zavezancev za izvajanje ZPPDFT Uradu 

posredujejo največ prijav suma pranja denarja. 

Šemetova ugotavlja, da med najbolj učinkovite pravne ukrepe proti pranju denarja in 

financiranju terorizma spadajo finančno-pravni ukrepi, ki preprečujejo oz. odkrivajo vstop 

umazanega denarja v finančni sistem in ki jih izvajajo institucije, zavezane za izvrševanje 
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ukrepov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja. Učinkovit ukrep proti pranju denarja je 

tudi inkriminacija kaznivega dejanja pranja denarja, saj kriminalce odvrača od pranja v 

državah, kjer je njihovo početje inkriminirano. Temeljno načelo, ki banke kot zavezance vodi 

skozi celotni postopek, povezan s preprečevanjem pranja denarja, je poznavanje svoje stranke. 

Prav to finančno-pravno načelo je najučinkovitejši ukrep za preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja  (Šeme Hočevar 2007, 240–241). 

5.1.1  Pregled stranke  

Spoštovanje načela »spoznaj stranko, s katero posluješ« je pomemben del obvladovanja 

bančnih tveganj, predvsem pravnih tveganj in tveganj izgube ugleda banke. Trden sistem 

poznavanja strank ščiti integriteto bančnega sistema, saj zmanjšuje možnost, da se preko 

banke izvaja pranje denarja, financiranje terorizma in druge nezakonite aktivnosti. Banka 

mora ob sklepanju poslovnega razmerja pridobiti podatke o stranki, mora izvesti identifikacijo 

stranke in segmentacijo stranke glede na vrsto tveganja, ki mu je le-ta izpostavljena (Basel 

Committee on Banking Supervision 2004). 

Kot ugotavljata Slapnik in Dvoršek (2010, 15), slovenske banke problemu pranja denarja 

namenjajo veliko pozornost, saj se preko tovrstnih dejanj opere največ umazanega denarja. 

Osnova za učinkovit boj proti pranju denarja je dosledna izvedba načela – »spoznaj svojo 

stranko« (Know Your Customer – KYC) na vseh področjih poslovanja. Nadalje morajo banke 

z vso skrbnostjo izvajati tudi aktivnosti, kot so skrben pregled strank in analiza tveganja, 

sporočanje podatkov Uradu o transakciji v vrednosti 15.000 evrov ali več, sporočanje 

podatkov o transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja 

denarja ali financiranja terorizma, priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje sumljivih 

transakcij pranja denarja in financiranja terorizma, sprejem in izvajanje ustreznih politik, 

postopkov, notranjih kontrol in nadzornih sistemov ter izobraževanje in izpopolnjevanje kadra 

(Slapnik in Dvoršek 2010, 15). 

ZPPDFT v 7. členu določa, da pregled stranke obsega naslednje ukrepe:  

- »ugotavljanje istovetnosti stranke in preverjanje njene istovetnosti na podlagi 

verodostojnih, neodvisnih in objektivnih virov (z vpogledom v veljavni osebni dokument 

stranke banka pridobi podatke kot so ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega 

bivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko, vrsto, številko in izdajatelja osebnega 

dokumenta oz. za pravne osebe banka pridobi izpis iz sodnega ali drugega javnega 

registra, ki ni starejši od treh mesecev, ter pridobi podatek, kot je naziv, sedež, matična 

številka, podatki o zakonitem zastopniku oz. pooblaščencu)«, 

- »ugotavljanje dejanskega lastnika stranke (to je vsake fizične osebe, ki je posredno ali 

neposredno imetnik več kakor 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma 
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drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je 

udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj 

pri upravljanju sredstev pravne osebe)«,  

- »pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije 

ter drugih podatkov po ZPPDFT«,  

- »redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri banki: banka 

mora skrbno spremljati poslovne aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri njej, s čimer se 

zagotovi poznavanje stranke, vključno z izvorom sredstev, s katerimi ta posluje«.  

Identifikacija stranke je osnova za dobro poznavanje stranke in le na osnovi dobrega 

poznavanja stranke je banka skladna z normativnimi zahtevami zakonodaje na področju 

preprečevanja pranja denarja (Basel Committee on Banking Supervision 2003a). 

Spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri organizaciji, skladno z 22. členom 

ZPPDFT, vključuje:  

- »preverjanje skladnosti strankinega poslovanja s predvideno naravo in namenom 

poslovnega razmerja, ki ga je stranka sklenila pri banki«,  

- »spremljanje in preverjanje skladnosti strankinega poslovanja z njenim običajnim 

obsegom poslovanja«,  

- »preverjanje in posodabljanje pridobljenih listin in podatkov o stranki«, 

- »opredelitev postopkov izvajanja ukrepov pregleda stranke v notranjih aktih banke«. 

Pregled stranke mora biti prilagojen posameznim tipom strank (podjetja, društva, fizične 

osebe ipd.) in z njimi povezano stopnjo tveganja z vidika PPDFT, ki je lahko različna in 

odvisna od vrste stranke, geografskega področja ali od tveganosti produkta oz. poslovanja 

stranke (Basel Committee on Banking Supervision 2003a). 

ZPPDFT nadalje v 8. členu določa, da mora banka pod pogoji, ki jih določa ZPPDFT, opraviti 

pregled stranke v naslednjih primerih:  

- »pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko«, 

- »pri vsaki transakciji v vrednosti 15.000 evrov ali več ne glede na to, ali poteka 

posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane«,  

- »pri dvomu o verodostojnosti in ustreznosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali 

dejanskem lastniku stranke«, 
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- »vedno kadar v zvezi s transakcijo ali stranko obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali 

financiranja terorizma ne glede na vrednost transakcije«.  

 

Banka mora skladno z 31. členom ZPPDFT ugotoviti, ali je stranka politično izpostavljena 
oseba. Na osnovi 31. člena ZPPDFT je politično izpostavljena oseba (Banka Slovenije 2008, 
21): 

- »vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju 

in ima stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi (gre torej za stranko, ki 

ima stalno prebivališče v tujini in hkrati deluje na vidnem javnem položaju v Sloveniji ali 

v tujini – npr. predsednik tuje vlade, minister tuje države, tuji veleposlanik v Republiki 

Sloveniji)«, 

- »vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju 

v drugi državi članici ali tretji državi (stranka, ki ima stalno prebivališče v tujini ali v 

Sloveniji in hkrati deluje na vidnem javnem položaju v tujini – npr. slovenski evropski 

poslanec, veleposlanik Republike Slovenije v tujini)«.   

5.1.2  Izdelava analize tveganja  

Z vidika tveganja za pranje denarja, ki mu je banka izpostavljena, lahko stranke, produkte in 

poslovna razmerja razdelimo med nizko tvegane, običajno tvegane in visoko tvegane. Banke 

morajo imeti izdelano analizo tveganja in v njej definirane kriterije za razdelitev strank. 

Analizo tveganja banka pripravi v skladu s smernicami, ki jih izda pristojni nadzorni organ iz 

85. člena ZPPDFT v skladu s svojimi pooblastili. Analiza tveganja oziroma postopek 

določanja ocene tveganja mora odražati specifičnost banke in njenega poslovanja, npr. 

velikost in sestavo banke, obseg in sestavo poslov, vrste strank, s katerimi posluje banka, 

vrste produktov, ki jih ponuja banka (6. člen ZPPDFT). 

5.1.3  Sporočanje podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu  

Kot določa ZPPDFT v 38. členu, mora banka: 

- »sporočiti Uradu podatke o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 30.000 evrov, 

in sicer takoj, ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni 

transakciji«, 

- »sporočiti Uradu podatke o vsaki transakciji, ki presega vrednost 30.000 evrov in ki je na 

zahtevo stranke opravljena na račune pravnih in fizičnih oseb v države oziroma s 

sedežem, stalnim ali začasnim prebivališčem v državah, kjer ne veljajo ustrezni ukrepi za 

preprečevanje in odkrivanje preprečevanja pranja denarja in države pri katerih obstaja 
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večja verjetnost za pojav preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in so 

uvrščene na seznam, ki ga objavi Urad«. 

Urad lahko od banke na osnovi 54. člena ZPPDFT zahteva podatke: 

- iz vseh evidenc, ki so jih dolžne voditi na podlagi ZPPDFT, 

- o vseh poslovnih razmerjih, ki so jih sklenile s svojimi strankami,  

- o vseh transakcijah med njimi in njihovimi strankami, 

- o vseh transakcijah, ki so jih njihove stranke opravile v države članice, enakovredne tretje 

države ali tretje države, 

- o vseh transakcijah, ki so bile opravljene iz držav članic, enakovrednih tretjih držav ali 

tretjih držav njihovim strankam v Republiko Slovenijo, 

- druge razpoložljive podatke in dokumentacijo, ki jo banke vodijo na podlagi drugih 

predpisov in ki jih Urad potrebuje za svoje namene. 

Banke Uradu posredujejo zahtevane podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi z 

opravljanjem svojih nalog po tem zakonu ter druge podatke, ki jih Urad potrebuje pri 

izvajanju nadzora, in sicer brez odlašanja v roku petnajstih dni po prejemu zahteve (86. člen 

ZPPDFT). 

5.1.4 Imenovanje pooblaščene osebe  

ZPPDFT določa v 40. členu, da morajo banke »za posamezne naloge odkrivanja in 

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma imenovati pooblaščenca in enega ali 

več njegovih namestnikov«. Pooblaščenec na osnovi 42. člena ZPPDFT opravlja zlasti 

naslednje naloge:  

1. »skrbi za vzpostavitev, delovanje in razvoj sistema odkrivanja in preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma v banki«, 

2. »skrbi za pravilno in pravočasno sporočanje podatkov Uradu«, 

3. »sodeluje pri pripravi in spremembah operativnih postopkov ter pri pripravi določb 

notranjih aktov v banki, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in 

financiranja terorizma«,  

4. »sodeluje pri izdelavi smernic za opravljanje kontrole v zvezi s preprečevanjem in 

odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma«,  



 

 

32 
 

5. »spremlja in koordinira dejavnosti banke na področju odkrivanja in preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma«, 

6. »sodeluje pri vzpostavitvi in razvoju informacijske podpore za izvajanje dejavnosti v 

zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v banki«, 

7. »upravi ali drugemu poslovodnemu organu organizacije daje pobude in predloge za 

izboljšanje sistema odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v 

banki«,  

8. »sodeluje pri pripravi programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v 

banki na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma«.     

5.1.5  Izobraževanje delavcev ter zagotovitev notranje kontrole 

Neizmerno velik pomen v boju proti pranju denarja ima izobraževanje delavcev, ki so 

zadolženi za izvajanje ZPPDFT. Spoznavanje vrst in načinov storitev ter tipologij pranja 

denarja nemalokrat pripomore k temu, da zaposleni v določeni organizaciji preprečijo zlorabo 

ali uporabo njenih storitev za pranje denarja. Tako lahko posredno preprečijo tudi izgubo 

dobrega imena ali pa ohranijo zdravo delovanje svoje institucije. Pogosto se namreč zloraba 

določene organizacije s strani kriminalcev konča s stečajem in izgubo delovnih mest za 

zaposlene (Šeme Hočevar 2007, 215). 

V ZPPDFT je v 44. členu določeno, da mora banka »skrbeti za redno strokovno usposabljanje 

in izobraževanje vseh delavcev, ki opravljajo naloge preprečevanja in odkrivanja pranja 

denarja in financiranja terorizma. Strokovno usposabljanje in izobraževanje se nanaša na 

seznanjanje z določili zakona ter na njegovi podlagi izdanih pravilnikov in notranjih aktov, s 

strokovno literaturo glede preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja 

terorizma, s seznami indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi 

obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma«.  

Program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje 

pranja denarja in financiranja terorizma banke pripravijo vsako leto, najpozneje do konca 

marca za tekoče leto oz. na zahtevo Urada.  

Banka mora zagotoviti tudi izvajanje notranjih kontrol oz. internih kontrolnih mehanizmov na 

področju PPDFT. 

Učinkovit boj proti PPDFT je še vedno osnovno vodilo v poslovnem in finančnem svetu. 

Banke želijo zagotoviti optimalno poslovanje in usklajevanje dveh različnih funkcij – 

poslovati skladno z zahtevami veljavne zakonodaje, ki se bori proti pranju denarja, ter po 

drugi strani pridobiti čim več strank in jim zagotoviti nemoteno bančno poslovanje. Finančni 
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sektor se mora zavedati nevarnosti, ki mu preti, če odpovejo notranje kontrole ali le te niso 

zadostne in učinkovite (Pricewaterhouse Coopers 2012). 

5.1.6 Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih strank in transakcij 

ZPPDFT v 51. členu določa, da »morajo banke sestaviti seznam indikatorjev za 

prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja 

ali financiranja terorizma.  

Pri sestavi seznama indikatorjev banke upoštevajo zlasti zapletenost in obseg izvajanja 

transakcij, neobičajno sestavo, vrednost ali povezanost transakcij, ki nimajo jasno razvidnega 

ekonomskega ali pravno utemeljenega namena oziroma niso v skladu z običajnim 

poslovanjem stranke«. 

Na osnovi izdelanega seznama indikatorjev banka identificira stranke, pri katerih zazna sum 

pranja denarja in so potencialni kandidati za prijavo Uradu.     

5.1.7  Zagotovitev varstva in hrambe podatkov ter evidenc, predpisanih z ZPPDFT 

Centralna banka kot nadzorni organ bankam določa, da vse podatke, ki jih pridobijo in 

upravljajo na podlagi ZPPDFT, varujejo kot poslovno skrivnost. Varovanje tajnosti podatkov 

je naloga vseh zaposlenih kot tudi oseb, ki so jim ti podatki kakor koli dostopni. Banka 

zaupne podatke označi z ustrezno stopnjo tajnosti in jih obravnava v skladu z zakonom, ki 

ureja tajne podatke (Banka Slovenije 2008, 34). 

ZPPDFT v 76. členu določa, da »banke in njihovi zaposleni, vključno s člani upravnih, 

nadzornih ali drugih poslovodnih organov, oziroma druge osebe, ki so jim kakor koli dostopni 

podatki o spodnjih dejstvih, stranki ali tretji osebi ne smejo razkriti:  

- da je bil ali da bo podatek ali dokumentacija o stranki ali transakciji sporočena Uradu, 

- da je Urad začasno ustavil transakcijo,  

- da je Urad zahteval tekoče spremljanje poslovanja stranke,  

- da je zoper njo ali tretjo osebo uvedena ali bi bila lahko uvedena preiskava zaradi pranja 

denarja ali financiranja terorizma«.  

Banka mora skladno z 79. členom ZPPDFT hraniti podatke in pripadajočo dokumentacijo 

deset let po prenehanju poslovnega razmerja, opravljeni transakciji ali pristopu k sefu.  
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Nadalje mora banka zagotoviti ustrezno hrambo podatkov, ki se nanašajo na imenovanje 

pooblaščenca, njegovega namestnika, na podatke o strokovnem usposabljanju zaposlenih in o 

izvajanju notranje kontrole, še štiri leta po imenovanju pooblaščenca ali namestnika oziroma 

štiri leta po opravljenem strokovnem usposabljanju in notranji kontroli.     

5.1.8  Izvajanje omejevalnih ukrepov 

Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi 

akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij – ZOUPAMO (Uradni list 

RS, št. 35/2001, 59/2002, 127/2006) sodi med preventivne ukrepe na področju PPDFT. 

Navedeni zakon banki prepoveduje sklenitev oziroma nadaljevanje poslovnega razmerja z 

osebo, ki je na seznamu oseb (fizičnih, pravnih in drugih subjektov), zoper katere so sprejeti 

oziroma veljajo omejevalni ukrepi Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov ali 

Evropske unije (Banka Slovenije 2008, 49). 

Pri operativnem izvajanju zahtev iz Zakona o omejevalnih ukrepih je banki v pomoč enoten in 

posodobljen seznam, ki ga objavlja Evropsko bančno združenje (FBE). Pri tem se 

predpostavlja, da so na tem seznamu vključene vse osebe (fizične, pravne in drugi subjekti), 

proti katerim so sprejeti oziroma veljajo omejevalni ukrepi Varnostnega sveta Organizacije 

združenih narodov ali Evropske unije (Banka Slovenije 2008, 49). 
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6 AKTIVNOSTI V BANKAH PRI IZVAJANJU ZAKONSKIH DOLOČIL – 

VZPOSTAVITEV SISTEMA PPDFT V BANKI 

Bančni sistem ima v sodelovanju s policijo in sodstvom zelo pomembno preventivno vlogo na 

področju PPDFT (Basel Committee on Banking Supervision 1988).  

Za celovito in učinkovito izvajanje predpisanih ukrepov na področju PPDFT mora banka 

vzpostaviti sistem PPDFT. Banka mora v internih aktih opredeliti  postopke poslovanja z višje 

tveganimi strankami, sumljivimi strankami oz. transakcijami, nadalje mora opredeliti 

postopke pri gotovinskem poslovanju nad določenim zneskom, spremljati poslovanje strank 

in spremljati transakcije nad zakonsko določenim zneskom (The Wolfsberg Group 2012, 6).  

Pomembno je, da sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma deluje in da 

ima banka pozitivne izkušnje – nenazadnje tudi glede preprečevanja in odkrivanja drugih 

kaznivih dejanj, usmerjenih proti banki ali njenim strankam (goljufija, ponarejanje denarja in 

vrednostnih papirjev ipd). Tudi v Sloveniji je bilo nekaj primerov, ko so banke zaradi dobro 

delujočega sistema preprečevanja in odkrivanja pranja denarja preprečile poskuse goljufij ter 

tako dodatno upravičile vlaganje sredstev v sistem proti pranju denarja (Šeme Hočevar 2007, 

242). 

Tudi naša analizirana banka zagotavlja izpolnjevanje zakonskih zahtev (npr. pregled stranke, 

sporočanje transakcij), ima imenovanega pooblaščenca, izdelano analizo tveganosti, 

zagotovljeno ustrezno informacijsko podporo za dosledno izvajanje zakonskih zahtev, 

zagotovljeno izvajanje izobraževanja in usposabljanja delavcev, učinkovit sistem notranjih 

kontrol ter Uradu sproti posreduje prijave suma pranja denarja.  

Posebno pozornost mora banka nameniti pristopu, ki temelji na analizi tveganja, ugotavljanju 

dejanskega lastnika stranke, izvajanju skrbnega pregleda strank ter poslovanju s politično 

izpostavljenimi osebami (European Banking Federation 2011). 

Osnovni dokument, ki v izbrani banki opredeljuje temeljne usmeritve banke na področju 

preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, je Politika obvladovanja tveganj na 

področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Politika), 

medtem ko so z Navodili za izvajanje delovnih postopkov za izvajanje zakona o 

preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Navodila) predpisani 

postopki, naloge in obveznosti pri izvajanju sistema preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma v izbrani banki.  

Oba dokumenta predstavljata osnovo za izvedbeni del zakonskih določil. V besedilo Navodil 

in Politike so vključena določila ZPPDFT ter na njegovi podlagi izdanih podzakonskih 

predpisov. Banka s sprejetjem internih predpisov oz. standardov na področju PPDFT 

zagotavlja poslovanje, ki je skladno z zakonodajo, usmeritvami regulatorja ter dobro prakso.   
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Za sistematično in celovito izvajanje zahtevanih ukrepov ima izbrana banka vzpostavljen 

sistem PPDFT, ki vključuje organizacijsko-kadrovske pogoje, izdelano analizo tveganja in 

razvrstitev strank skladno s kriteriji, določenimi v analizi tveganja, zagotovljeno aktivno 

vlogo uprave, pooblaščenca za PPDFT, vodij organizacijskih enot, bančnih delavcev, 

izvajanje usposabljanj in izobraževanj, sistem notranjih kontrol ter neodvisno preverjanje. 

Sistem PPDFT je razviden iz spodnje slike. 

 

Slika 2: Sistem za PPDFT 

Vir: Banka Slovenije 2008, 5. 

Vzpostavljen sistem za izvajanje ukrepov PPDFT banki omogoča boljše upravljanje z 

operativnim in pravnim tveganjem ter tveganjem izgube ugleda, ki ga lahko povzroči pranje 

denarja ali financiranje terorizma (Banka Slovenije, 2008). 

6.1 Organizacijska kultura in organizacijsko-kadrovski pogoji 

Organizacijsko kulturo tvorijo prepričanja in stališča vodstva in članov organizacije o tem, 

kakšno je poslanstvo organizacije, kakšne so njene prednosti oz. strategija in po čem se 

razlikuje od drugih. Organizacijska kultura je splet skupnih paradigm. Govorimo o zaznavah, 

vrednotah, prepričanjih, načelih in vedenju članov organizacije (Ovsenik in Ambrož 2000 v 

Podbregar, Pleteršek in Ivanuša 2010, 37). 
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Kot ugotavlja centralna banka, je učinkovitost sistema za PPDFT v veliki meri odvisna od 

ustrezne organizacijske kulture in strukture na področju PPDFT, ki vključuje: upravo, 

pooblaščenca in njegove namestnike ter koordinatorje za PPDFT po posameznih poslovnih 

področjih. Pomembno je spodbujanje take organizacijske kulture, iz katere je razvidno, da je 

PPDFT pomembno področje, ki mu banka namenja ustrezno pozornost v sklopu celovitega 

obvladovanja tveganj (Banka Slovenije 2008, 5). 

V izbrani banki je velik poudarek namenjen stalnemu osveščanju delavcev o pomembnosti 

področja PPDFT, s poudarkom na tveganjih, ki jim je izbrana banka lahko izpostavljena v 

primeru, če delavci ne bi dosledno izpolnjevali zakonskih določil. 

6.2 Analiza tveganja in razvrstitev strank 

Analizo tveganosti v izbrani banki izdela pooblaščenec banke, potrdi pa jo uprava banke. V 

analizi tveganja so opredeljeni kriteriji, na podlagi katerih je mogoče vsako posamezno 

stranko opredeliti kot bolj ali manj tvegano z vidika pranja denarja ali financiranja terorizma. 

Izbrana banka glede na različne vrste tveganj, ki jim je izpostavljena pri poslovanju s 

strankami (geografsko tveganje, tveganje produktov, tveganje stranke), obstoječe in nove 

stranke razvršča v pet skupin tveganj, in sicer: 

- neznatno tveganje (skupina A oz. T1), 

- običajno tveganje (skupina B oz. T2), 
- povečano tveganje (skupina C oz. T3), 
- visoko tveganje (skupina D oz. T4), 

- prepovedano poslovanje (skupina E oz. T5). 

Od skupine tveganja, v katero je stranka razvrščena, je odvisno, kako podrobno in kako 

pogosto bo izbrana banka spremljala poslovanje stranke (mesečno, polletno, letno) in kakšne 

vrste pregled bo izvajala (običajen, poenostavljen, poglobljen). V odvisnosti od poslovanja 

stranke lahko izbrana banka stranki dodeli novo, spremenjeno oznako tveganosti. 

6.3 Vloga uprave 

V izbrani banki se delavci zavedajo, da je za vzpostavitev učinkovitega sistema za PPDFT 

ključnega pomena visoko zavedanje in podpora uprave za izvajanje vseh nalog s tega 

področja.  

Mnoge uprave so se zavedale pomena pomembnih področjih, kot so npr. kapitalska ustreznost 

banke, likvidnost, varno in donosno plasiranje sredstev, finančna stabilnost in zahteve 

delničarjev. V zadnjih letih pa se tudi uprave vedno bolj zavedajo tveganj, ki jih prinaša 

morebitna neskladnost z zakonodajo in priporočili dobre prakse na področju PPDFT (KPMG 

2011, 4). Naloga uprave je, da sprejme politiko obvladovanja tveganj na področju PPDFT, ki 
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temelji na analizi tveganja ter da opredeli način implementacije politike v bančni praksi preko 

internih postopkov in da vzpostavi ustrezno notranjo kontrolo (The Wolfsberg Group 2012, 

1).  

Uprava izbrane banke zagotavlja oz. omogoča ustrezne kadrovske in finančne vire za 

izvajanje nalog PPDFT. Zavezanost uprave za aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi celovitega 

in učinkovitega sistema za PPDFT v izbrani banki vključuje: 

- odobritev internih aktov, pravilnikov in navodil za delo v zvezi z izvajanjem zakonskih 

zahtev na področju PPDFT ter aktivno podporo pri njihovem izvajanju, 

- odobritev analize tveganosti, ki odraža obseg in naravo poslovanja stranke, 

- redno (enkrat letno) posodabljanje analize tveganosti zaradi upoštevanja morebitnih novih 

dejavnikov tveganja, 

- zagotovitev, da interni akti, pravilniki in navodila za delo na področju PPDFT vključujejo 

vsa poslovna področja, 

- opredelitev ustreznih nalog in pooblastil v okviru sistema za PPDFT, 

- zagotovitev zadostnih virov za učinkovito in nemoteno delovanje sistema za PPDFT, 

- spremljanje učinkovitosti sistema za PPDFT. 

Uprava izbrane banke v skladu s 40. členom ZPPDFT imenuje pooblaščenca in njegove 

namestnike za izvajanje nalog na področju PPDFT. Pri tem je na osnovi usmeritev Banke 

Slovenije (2008, 6), v izbrani banki jasno razmejena odgovornost uprave in pooblaščenca pri 

vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema za PPDFT. Pooblaščenec je odgovoren za 

upravljanje sistema za PPDFT, pri čemer pa uprava nosi končno odgovornost, da banka s 

sistemom za PPDFT ustrezno obvladuje tveganja na tem področju. 

6.4  Vloga pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja 

V ZPPDFT ni eksplicitno opredeljeno, ali naj pooblaščenec opravlja naloge na področju 

PPDFT kot izključno delovno obveznost s polnim delovnim časom, pač pa je upravi izbrane 

banke prepuščeno, da presodi, ali velikost izbrane banke ter obseg in narava njenega 

poslovanja to zahtevajo. Pooblaščenec je odgovoren za učinkovito upravljanje sistema za 

PPDFT, v skladu s tem koordinira in spremlja izvajanje aktivnosti na tem področju. 

Pooblaščenec lahko operativno izvajanje posameznih nalog prenese tudi na druge zaposlene, 

pri tem pa ne more delegirati svoje odgovornosti za celovito in učinkovito delovanje sistema 

za PPDFT (Banka Slovenije 2008, 6).  
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Ob tem je treba dodatno izpostaviti novo zakonsko zahtevo, ki se nanaša na uporabo pristopa, 

ki temelji na oceni tveganosti. V skladu s tem bo morala banka dokazati, da dobro pozna 

svoje poslovanje, vključno s specifičnostjo svojih komitentov, produktov in storitev, da redno 

ocenjuje svojo izpostavljenost z vidika pranja denarja in financiranja terorizma ter na tej 

podlagi izvaja ustrezne ukrepe (Banka Slovenije 2008, 6–7).  

Umestitev pooblaščenca v organizacijsko strukturo v izbrani banki je primerna, saj je 

pooblaščencu zagotovljena neodvisnost od drugih organizacijskih delov banke, neomejeno 

dostopanje do podatkov in informacij na nivoju celotnega poslovanja in možnost 

neposrednega poročanja upravi. Vzpostavljeni so tudi ustrezni poročevalski tokovi.  

V skladu s tem je izbrana banka v okviru sistema za PPDFT vzpostavila formalne linije 

poročanja med pooblaščencem in upravo, ki zagotavljajo (Banka Slovenije 2008, 7):  

- »redno poročanje pooblaščenca upravi o učinkovitosti sistema za PPDFT, vključno s 

predlogi morebitnih izboljšav«, 

- »prenos zahtev od uprave do pooblaščenca v zvezi z izboljšanjem sistema za PPDFT«. 

Izbrana banka je vzpostavila formalne linije poročanja med pooblaščencem in zaposlenimi, ki 

so odgovorni za neposredno izvajanje nalog oziroma nadzor nad izvajanjem nalog na 

področju PPDFT, kar zagotavlja: 

- redno seznanitev pooblaščenca z ugotovitvami pri operativnem izvajanju nalog,  

- prenos zahtev od pooblaščenca do zaposlenih glede implementacije izboljšav sistema za 

PPDFT, 

- vzajemno sodelovanje in strokovno pomoč pooblaščenca v primeru težav pri izvajanju 

nalog na področju PPDFT. 

Pooblaščenka upravo s trimesečnimi poročili seznanja o stanju na področju PPDFT. 

Banka mora v skladu z zahtevami ZPPDFT zagotoviti nemoteno izvajanje nalog ob odsotnosti 

pooblaščenca (42. člen ZPPDFT). Tudi v tem primeru v zakonu ni podana eksplicitna zahteva 

v zvezi z zagotavljanjem ustreznega števila namestnikov, pač pa je prepuščeno banki, da, 

upoštevajoč velikost, obseg in naravo svojega poslovanja, oceni, kako bo zagotovljeno 

nemoteno izvajanje nalog. Ob tem je treba ponovno izpostaviti kompetentnost namestnikov 

glede na dodeljena pooblastila, ustrezno strokovno usposobljenost in zadostni čas za 

nemoteno izvajanje nalog (Banka Slovenije 2008, 7).  

Kot določa regulator (Banka Slovenije 2008, 7), tudi v izbrani banki celovito in učinkovito 

delovanje sistema za PPDFT vključuje naslednje naloge pooblaščenca: 
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- spremljanje zakonskih in regulatornih zahtev na področju PPDFT, 

- spremljanje domačih in tujih objav v zvezi z tehnikami, trendi na področju PPDFT, 

- tekoče obveščanje in ozaveščanje zaposlenih o novih tehnikah, trendih na področju 

PPDFT, 

- sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih za izvajanje nalog PPDFT,  

- komuniciranje z Uradom, 

- vsebinska zasnova sistema za PPDFT, 

- sodelovanje pri izdelavi analize tveganosti ter ustreznih politik prevzemanja in upravljanja 

tveganj na področju PPDFT,  

- sodelovanje pri oblikovanju in uveljavitvi sistema internih kontrol na področju PPDFT,  

- svetovanje in strokovna pomoč zaposlenim pri operativnem izvajanju nalog na področju 

PPDFT.  

V izbrani banki imenovanje pooblaščenca in namestnikov poteka skladno z zakonskimi 

določili in usmeritvami Banke Slovenije. Imenovani so trije namestniki pooblaščenca, in sicer 

dva iz sektorja poslov z občani, tretji pa iz sektorja poslovanja s podjetji. Pooblaščenec in 

namestniki izvajajo vse aktivnosti, kot jih določa zakon in usmeritve Banke Slovenije. 

6.5 Vloga vodij organizacijskih enot 

Naloge vodij sektorjev in oddelkov, ki so v izbrani banki zavezani za izvajanje določil 

ZPPDFT, so:  

- v okviru svoje organizacijske enote vzpostaviti širšo kulturo v smislu osveščanja delavcev 

o tveganjih, ki jim je izbrana banka izpostavljena v primerih, ko zadolženi delavci opustijo 

izvajanje določil ZPPDFT oz. jih izvajajo v nezadostni meri, 

- opravljati kontrole izvajanja določil ZPPDFT in podzakonskih aktov in teh navodil v 

sklopu svoje organizacijske enote, 

- v svoji organizacijski enoti vzpostaviti kontrolne mehanizme izvajanja rednega skrbnega 

spremljanja poslovanja strank, ali zadolženi delavci izvajajo naloge rednega spremljanja 

poslovanja strank, spremljanja poslovanja strank, 
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- kontrolirati opravljene identifikacije pravnih in fizičnih oseb (pregled stranke), kadar se za 

stranko odpira račun ali vzpostavi trajno poslovno razmerje, in kontrolirati, če so 

pridobljeni vsi podatki, ki jih zahteva zakon, 

- skrbeti za lastno izobraževanje in izobraževanje delavcev s tem, da zagotovijo udeležbo na 

izobraževanju s področja preprečevanja pranja denarja in to temo uvrstijo med 

izobraževanje vsaj enkrat letno. 

6.6 Vloga bančnih delavcev 

V nadaljevanju navajamo naloge delavcev v izbrani banki. Delavec banke, ki je odprl račun, 

sklenil trajno poslovno razmerje ali likvidiral dokument za opravljeno transakcijo, mora 

skrbno in dosledno zagotoviti oz. je odgovoren za: 

- pravilno opravljeno identifikacijo stranke oz. izveden pregled stranke ob odpiranju računa, 

vzpostavitvi trajnega poslovnega razmera ali ob transakciji (fizične, pravne osebe oz. 

pooblaščencev) ter za vnos podatkov v računalniške evidence,  

- da so dejansko opravljene vse identifikacije in pridobljeni zakonsko predpisani podatki, 

obrazci oz. dokumentacija,  

- izvedbo rednega spremljanja poslovanja strank, ugotavljanje vzrokov neobičajnega 

poslovanja stranke ter obveščanje vodje organizacijske enote in pooblaščenke o strankah, 

za katere niso poznani razlogi za neobičajno poslovanje, za pridobivanje listin in podatkov 

o stranki, za katere je zadolžen v okviru svoje organizacijske enote, za določitev in 

ažuriranje oznake tveganja posameznih strank, za spremljanje, ali se stranke, za katere je 

zadolžen, nahajajo na listi omejevalnih ukrepov in za prekinitev poslovanja z njimi ter za 

sporočanje podatkov pooblaščenki o strankah, ki so na FBE listi ter za preverjanje, ali je 

stranka politično izpostavljena oseba,   

- pravilno in pravočasno opravljeno identifikacijo, če obstaja sum pranja denarja, 

- izvedbo aktivnosti skladno z analizo tveganja. 

Pomembno je, da se delavci banke zavedajo, da je v primeru neizvajanja zakonskih zahtev oz. 

nezadostnega opravljanja le-teh, banka izpostavljena višjemu tveganju izgube ugleda. 

6.7 Izobraževanje in usposabljanje 

Eden od ključnih dejavnikov učinkovitega sistema za PPDFT je ustrezna izobraženost in 

usposobljenost zaposlenih (43. člen ZPPDFT). Izobraževanje na področju PPDFT mora 

vključevati spoznavanje zakonskih in regulatornih zahtev in seznanitev z internimi akti, ki jih 
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je opredelila banka za uspešno obvladovanje tveganj na tem področju. V program 

izobraževanja in usposabljanja morajo biti vključeni vsi zaposleni, katerih delovne naloge se 

kakor koli nanašajo na izvajanje ukrepov na področju PPDFT (Banka Slovenije 2008, 8).  

Zaposleni morajo biti seznanjeni z izvedbo internih aktov, v katere je banka implementirala 

zakonske zahteve s področja PPDFT (Basel Committee on Banking Supervision 1988). 

Kot zahtevajo usmeritve Banke Slovenije (Banka Slovenije 2008, 8), je v izbrani banki 

izobraževanje ciljno usmerjeno, kar pomeni, da je vsebina prilagojena specifičnim potrebam 

zaposlenih po posameznih poslovnih področjih (npr. izobraževanje za uslužbence na bančnem 

okencu, ki imajo neposreden stik s stranko, se razlikuje od izobraževanja za uslužbence na 

področju plačilnega prometa, investicijskega bančništva).  

Pomembno je, da so zaposleni seznanjeni z novostmi na področju PPDFT, novimi tehnikami 

pranja denarja, tipologijami, zaščitnimi elementi veljavnih identifikacijskih dokumentov ipd. 

Prav tako se izobraževanja udeležujejo tudi pooblaščenec in namestniki. V večini primerov 

gre za izobraževanje, ki ga organizira Združenje bank, izvajalci pa so predstavniki Banke 

Slovenije, Urada oz. drugih organov. 

Skladno z zahtevami Banke Slovenije (Banka Slovenije 2008, 9) izobraževanje v izbrani 

banki poteka kontinuirano in vključuje vse morebitne spremembe zakonskih ali drugih 

regulatornih zahtev ter spremembe internih postopkov, politik in procedur. Izbrana banka ima 

vzpostavljeno ustrezno evidenco v zvezi z opravljenim izobraževanjem (evidentiranje datuma 

izobraževanja, udeležencev, dostopnost gradiva). Izobraževanje poteka najmanj enkrat letno, 

lahko pa tudi večkrat, npr. ob spremembi zakonodaje ipd. 

Cilj izobraževanja in usposabljanja na področju PPDFT je krepitev zavedanja vseh 

udeležencev pri delovanju učinkovitega sistema za PPDFT ter zagotavljanje, da vsi zaposleni 

razumejo in dosledno opravljajo svoje naloge.  

6.8 Sistem notranjih kontrol in neodvisno preverjanje 

Sistem učinkovitih notranjih kontrol je ključna točka bančnega managementa in je osnova za 

varno in trdno poslovanje banke. Sistem močnih internih kontrol zagotavlja uresničitev ciljev 

banke, pri čemer pa je izrednega pomena dejstvo, da učinkovit sistem notranjih kontrol 

zagotavlja poslovanje banke, ki je skladno z veljavno zakonodajo, bančno politiko in primeri 

dobre prakse. Vse to pripomore k zmanjšanju tveganj iz naslova nepričakovanih izgub ali 

okrnjenega ugleda banke (Basel Committee on Banking Supervision 1998).  

Kadar banka nima ustreznega notranjega sistema za odkrivanje in preprečevanje pranja 

denarja ali ko zaposleni ne želijo videti, da gre za umazan denar, se lahko zgodi, da se banka 
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zaplete v kriminalne posle. To ima lahko za banko uničujoče posledice. Lahko izgubi stranke, 

nadzorni organi jo lahko zaprejo, posredno lahko povzroči škodo drugim finančnim 

posrednikom ali podjetjem in s tem sproži plaz negativnih posledic za določen sektor, mesto, 

državo. Pri tem, v najslabšem primeru, utrpijo škodo popolnoma nedolžne bančne institucije, 

ki se udeležujejo poslov na istem trgu. Takšen je lahko mikroekonomski scenarij (Šeme 

Hočevar 2007, 217). 

Velja, da naj bi imel pri zaznavi gospodarskega kriminala s strani zaposlenih večje možnosti 

notranji nadzor, ki pozna kritična oz. ranljiva mesta (Dvoršek 2005, 234). 

Skladno z usmeritvami regulatorja (Banka Slovenije 2008, 8) sistem notranjih kontrol v 

izbrani banki vključuje postopke, ki jih je banka opredelila za primerno obvladovanje tveganj 

na področju PPDFT. Uprava je odgovorna za vzpostavitev učinkovitega sistema notranjih 

kontrol na področju PPDFT. Izbrana banka ustvarja tako kulturo obvladovanja tveganj, ki 

zagotavlja ustrezno zavezanost zaposlenih za dosledno upoštevanje opredeljenih postopkov, 

politik in procedur.  

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, politiko in procedure, ki jih je izbrana banka 

opredelila za zagotavljanje usklajenosti z zakonskimi zahtevami na področju PPDFT in s tem 

za boljše obvladovanje tveganj na tem področju. Kompleksnost sistema notranjih kontrol je  

skladna z velikostjo izbrane banke, obsegom in naravo njenega poslovanja. Oblikovane so 

tudi specifične notranje kontrole na nivoju posameznih oddelkov oziroma poslovnih področij. 

Take kontrole se nanašajo na specifična tveganja, ki so prisotna v okviru posameznih 

oddelkov oziroma poslovnih področij, hkrati pa so del celovitega sistema notranjih kontrol na 

področju PPDFT v izbrani banki (Banka Slovenije 2008, 8). 

Notranjo kontrolo v izbrani banki izvajajo delavci v organizacijskih enotah, kjer se izvršujejo 

posli za stranke, vodje sektorjev in poslovalnic, pooblaščenec za PPDFT in njegov namestnik 

ter služba notranje revizije. Interna kontrola v organizacijskih enotah se izvaja v okviru 

rednega dnevnega preverjanja podatkov in dokumentacije, pri čemer se upošteva princip 

»štirih oči«, in v sklopu vodstvenega nadzora.  

Pooblaščenec oziroma njegov namestnik izvajata vsebinsko kontrolo podatkov in 

dokumentacije, ki jih izbrana banka redno dnevno posreduje Uradu, ter opravljata občasne 

preglede izvajanja predpisanih nalog neposredno v organizacijskih enotah.  

V sklopu neodvisnega preverjanja služba notranje revizije pri rednih in izrednih revizijskih 

pregledih, v skladu z letnim načrtom, preverja skladnost poslovanja in izvajanja notranjih 

kontrol, ki so predpisane z ZPPDFT in podzakonskimi akti ter drugimi internimi akti banke. 

Kot določa regulator (Banka Slovenije 2008, 8), tudi v izbrani banki sistem notranjih kontrol 

zagotavlja: 
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- skladnost sistema notranjih kontrol z opredeljenim profilom tveganosti izbrane banke na 

področju PPDFT, 

- analizo novih in obstoječih strank z vidika njihove izpostavljenosti tveganju pranja 

denarja ali financiranja terorizma ter redno pregledovanje profila tveganosti strank,  

- skladnost izvedenih aktivnosti z opredeljenim profilom tveganosti stranke, 

- redno seznanjanje uprave in višjega vodstva o stanju na področju PPDFT glede 

usklajenosti banke z zakonskimi zahtevami ter redno poročanje o morebitnih ugotovljenih 

pomanjkljivostih in sprejetih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, 

- jasno opredelitev odgovornosti v okviru sistema za PPDFT, 

- doslednost pri upoštevanju vseh zakonsko predpisanih zahtev in ustrezno odzivnost banke 

v primeru morebitnih zakonskih sprememb.  
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA  

Na nivoju Republike Slovenije je izrečeno izredno nizko število pravnomočnih obsodilnih 

sodb za kaznivo dejanje PPDFT, zato se bomo v magistrski nalogi osredotočili na ustreznost 

in učinkovitost vzpostavljenega sistema PPDFT v izbrani banki, ki kot eden od 

najpomembnejših zavezancev za izvajanje določil ZPPDFT lahko prispeva k povečanju 

učinkovitosti sistema PPDFT na nivoju države kot celote.  

Kot izhaja iz statistike Urada, banke namreč izmed vseh zavezancev za izvajanje ZPPDFT 

Uradu posredujejo največ prijav sumljivega poslovanja. Urad v primeru potrditve suma pranja 

denarja ali financiranja terorizma te primere posreduje v nadaljnjo obravnavo na policijo in 

tožilstvo.  

Ugotovili bomo, kako ustrezen in učinkovit je sistem PPDFT v izbrani banki in ali ga lahko še 

izboljšamo. 

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: »Obstoječ sistem na področju preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma v banki je vzpostavljen, deluje ustrezno in učinkovito, 

vendar ga je mogoče še  izboljšati.«    

7.1 Raziskovalni načrt 

Kot navajajo avtorji, gre pri načrtovanju raziskave za organiziranje raziskovalne dejavnosti, 

vključno z zbiranjem podatkov na načine, ki bodo najbolj verjetno izpolnili cilje raziskave. 

Ko razvijamo načrt raziskave, je potrebno opraviti veliko potencialnih izbir (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 63).    

7.1.1  Raziskovalčeva neodvisnost 

Pri tej izbiri gre za to, ali naj raziskovalec ostane oddaljen od predmeta raziskave ali pa naj bo 

vpleten vanjo. Izbira je predvsem odvisna od raziskovalčevega filozofskega pogleda na to, ali 

je mogoče, da ostane neodvisen od pojava, ki ga raziskuje. Raziskovalec mora ohraniti 

popolno neodvisnost, če želi doseči veljavnost svojih ugotovitev (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 63).  

Pri naši raziskavi bomo upoštevali načelo raziskovalčeve neodvisnosti in nepristranskosti.      

7.1.2  Velikost vzorca 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 64–65) ugotavljajo, da je druga izbira pri načrtovanju 

raziskave, ali naj poskušamo vzorčiti s primerjavo velikega števila organizacij oz. okoliščin 
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ali pa naj se osredotočimo na majhno število okoliščin in jih poskusimo podrobneje raziskati. 

Tu je pomemben koncept enota analize, ki tvori temelj slehernega vzorca. Sleherna 

posamezna študija primera mora biti zgrajena na eni sami enoti analize. Za raziskovalca je 

pomembno, da razjasni, ali ga bodo zanimali pojavi na ravni organizacije, skupin ali 

posameznikov. Ko izbere raven analize, se raziskovalec odloči, ali bo vzorčil v širino ali 

globino (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 64–65).  

Avtorji nadalje navajajo, da globinska študija temelji na neposrednem opazovanju in osebnih 

stikih, navadno preko intervjujev. Globinska študija se izvaja v eni sami organizaciji in v 

vzorec vključuje večje število posameznikov. Odvija se v daljšem časovnem obdobju 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 65). 

V našem primeru se bomo odločili za majhne vzorce, zanimali nas bodo pojavi na ravni 

izbrane banke. Vzorčili ne bomo na širino, pač pa v globino. Enota analize bo posamezen 

bančni delavec.      

7.1.3  Prej teorija ali prej podatki? 

Avtorji Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 67–68) pojasnjujejo tudi tretjo izbiro glede 

vprašanja: Kaj pride prej: teorija ali podatki? To ponovno oživlja razcepljenost med 

pozitivistično in konstrukcionistično paradigmo v zvezi s tem, kako bi moral raziskovalec 

opraviti svoje delo. Glasser smatra, da bi morali raziskovalci začeti brez predpostavk in bi 

morali pustiti idejam, da vzniknejo iz podatkov. Strauss pa priporoča temeljit pregled 

prejšnjih raziskav in uporabo strukturiranih procesov, ki dajo pomen podatkom. 

Utemeljitvena teorija vsebuje natančno artikulirane metode in predpostavke. Straussov pogled 

na utemeljitveno teorijo predpostavlja, da so neizogibna vnaprej ustvarjena mnenja. 

V našem primeru raziskovalca zanima raziskovalna tema in o njej že vnaprej ve konkretne 

podatke. Cilj raziskave je jasen, saj vemo, kaj bomo preiskovali, zaradi tega bomo lahko 

podatke zbrali učinkovito in relativno hitro.      

7.1.4  Univerzalna teorija ali lokalno znanje? 

S stališča pozitivističnih metod mora imeti vsako raziskovanje univerzalno veljavo, če hoče 

biti uporabno. Po drugi strani obstajajo variante zagovarjanja lokalnega znanja, ki ima 

poseben pomen za raziskave v managementu in organizacijah (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 71–72). 

V našem primeru se bomo pri raziskavi v izbrani banki osredotočili na lokalno znanje, na 

prakso in usmeritve v slovenskem bančnem prostoru.     
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7.1.5  Verifikacija in falsifikacija 

Kot navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe je razlikovanje med verifikacijo in falsifikacijo 

vpeljal Karl Popper kot način obravnave tega, kar je postalo znano kot Humov »problem 

indukcije«. Popper je predlagal, da bi morali iskati dokaze, ki bodo izpodbijali naše lastne 

hipoteze ali obstoječa stališča, namesto da iščemo pritrdilne dokaze. To pomeni, da bi morali 

teorije formulirati na način, da bi bile čim lažje izpostavljene možni ovržbi (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 73). 

V naši raziskavi bomo torej poleg teze, da je sistem preprečevanja pranja denarja in 

financiranja terorizma učinkovit in ustrezen, poiskali tudi izpodbijajoče dokaze. Torej bomo 

poiskali šibkosti in pomanjkljivosti sistema. Ta pristop bo bolj učinkovit in bo pripomogel k 

odpravi zaznanih pomanjkljivosti. Okrepil nam bo zaupanje v naše prepričanje o ustreznosti 

in učinkovitosti sistema, še posebej v primeru, če ne bomo dobili preveč dokazov, ki bi 

izpodbijali našo tezo. 

7.2 Kriteriji kvalitete študije primera  

Med raziskovalci vseh vrst prepričanj obstaja nekakšna bojazen, da raziskovanje ne bo 

zdržalo zunanjega pregleda. Ključna trditev raziskave je, da je nekako bolj verodostojna od 

običajnih vsakodnevnih opazovanj. Tehnična govorica za proučevanje kvalitete študije 

primera vključuje pojme, kot so veljavnost, zanesljivost in posploševanje (Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe 2007, 74–75).     

7.2.1 Kriterij kredibilnosti 

Tratnikova navaja, da je kredibilnost raziskovanja pojem, s katerim na splošno ocenjujemo, 

kako zelo celoten postopek raziskovanja ustreza pojavu, ki ga raziskujemo, in ciljem, ki smo 

si jih zastavili. Pod kredibilnostjo razumemo opis, zakaj smo izbrali nek postopek in zakaj je 

ravno ta najprimernejši za obdelavo posameznih vprašanj (Tratnik 2002, 43).     

Menimo, da je naša raziskava kredibilna, saj ves postopek naše raziskave ustreza 

raziskovanemu pojavu in zastavljenim ciljem. Cilj naše raziskave je ugotoviti učinkovitost in 

ustreznost vzpostavljenega sistema za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma 

v banki, ki smo si jo izbrali za izvajanje raziskave. 

7.2.2  Kriterij veljavnosti 

Veljavnost raziskave lahko preverimo z vprašanji, kot npr.: »Ali so rezultati res odraz 

dejanskega stanja?«, »Ali se rezultati ujemajo z resničnostjo?« (Tratnik 2002, 44). 
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Menimo, da našo raziskavo lahko ocenimo kot veljavno in da je metoda zbiranja podatkov 

ustrezna.      

7.2.3 Kriterij zanesljivosti 

Zanesljivost raziskave lahko preverimo z vprašanji, kot npr.: »Ali bi raziskovalci v drugih 

bankah uporabili podobne metode?« (Tratnik 2002, 45). 

S ciljem povečanja zanesljivosti bomo pri raziskavi zagotovili nepristranost udeležencev (da 

ne bodo odgovarjali tako, kot npr. želi raziskovalec), odpravili bomo možnost napake 

raziskovalca (ko bi npr. raziskovalec postavljal različna vprašanja različnim udeležencem in 

zato odgovori ne bi bili primerljivi), poleg tega bomo odpravili možnost pristranosti 

raziskovalca v smislu, da bi podatke analiziralo in interpretiralo več ljudi.    

7.2.4  Kriterij posploševanja 

Kriterij posploševanja v raziskovanju pomeni, ali je možno rezultate iz teorije raziskav 

prenesti ter uporabiti neposredno za razumevanje in reševanje problemov v drugih okoljih. V 

kvalitativni raziskavi, kjer imamo opravka z manjšimi vzorci in s poglobljenim raziskovanjem 

pojava, posploševanje ni temeljni cilj (Tratnik 2002, 46). 

Tudi v naši raziskavi posploševanje ne bo temeljni cilj. 

7.3  Metodologija – sestavine raziskovalnega načrta študije primera 

Tratnikova definira metodologijo ali pristop k raziskavi kot skupek strategij, metod in tehnik, 

za katere smo se odločili v procesu raziskovanja problema (Tratnik 2002, 23).  

Na osnovi izbrane tematike, ki smo se je lotili ter na podlagi izkušenj, znanj in preferenc 

raziskovalca, smo se odločili, da bomo v sklopu obravnavanega področja magistrske naloge 

izvedli kvalitativno raziskavo.  

Flere pa meni, da je bistvo kvalitativne metodologije v interpretativnem postopku 

(tolmačenju), kjer raziskovalec ne izhaja iz podmene, da bi bile vloge in potek dogodkov 

fiksirani, temveč domneva, da se vzorci vedenja in posamično vedenje akterjev nenehno 

lahko spreminja pod vplivom njihove interpretacije situacije (Flere 2000, 35). 

Osnovno gradivo, ki bo zbrano v procesu raziskave, bodo sestavljali besedni opisi oz. 

pripovedi udeležencev raziskave. Zbrano gradivo bomo v nadaljevanju obdelali in analizirali 

na besedni način. Odločili se bomo torej bolj za fenomenološko paradigmo.  
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Bistvo fenomenološke paradigme je, da se lotimo proučevanja družbenega pojava (fenomena) 

celovito. Obenem pri proučevanju upoštevamo mnenja, občutenja in vrednotenja ljudi, 

vključenih v dogajanje. Naloga raziskovalca je odkrivati, kako ljudje razumejo neko 

dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo. Raziskovalec mora razumeti, zakaj imajo 

posamezniki različne izkušnje, ne pa iskati zunanjih vzrokov in temeljnih zakonitosti 

njihovega delovanja. Fenomenološke študije se osredotočajo na razumevanje družbenih 

pojavov skozi oči tistih, ki jih opazujemo, to pa zato, da dokažemo, kaj se dogaja in zakaj se 

nekaj dogaja (Tratnik 2002, 26).   

Odgovore na raziskovalna vprašanja bomo poiskali pri bančnih delavcih v izbrani banki. 

Zanimalo nas bo, kako delavci gledajo na pomen izvajanja zakonskih določil, tveganja 

PPDFT, kako ocenjujejo pomen svoje vloge pri delovanju sistema PPDFT in kako ocenjujejo 

učinkovitost ter ustreznost obstoječega sistema PPDFT v izbrani banki. 

7.3.1  Opredelitev metode raziskovanja 

Metode raziskovanja včasih imenujejo strategije. Obstaja več vrst metod raziskovanja, kot 

npr.: poizvedovanje, študije primera, eksperiment, modeli in simulacije (Tratnik 2002, 32). 

Tratnikova navaja, da študija primera postaja najbolj pogosto uporabljena metoda 

raziskovanja v poslovnem svetu. Metoda študije primera šteje kot veljavna in zanesljiva 

metoda v raziskovanju poslovnega sveta in jo lahko uporabimo tudi v okviru 

fenomenološkega pristopa. Študija primera je lahko v obliki poglobljene pripovedi in opisa ter 

predstavlja pomemben prispevek k razvoju znanja (Tratnik 2002, 34). Tudi Flere (2000, 95) 

ugotavlja, da je za študijo primera značilno, da si z njo prizadevamo globinsko in celostno 

proučiti en primer. 

V okviru naše raziskave smo se odločili za študijo primera kot metodo raziskovanja.  

Študija primera v naši raziskavi  bo učinkovitost in ustreznost sistema za preprečevanje pranja 

denarja v izbrani banki. V empiričnem delu magistrske naloge bomo naredili raziskavo z 

uporabo primarnih virov po metodi singularne študije primera. Proučevali bomo eno, izbrano 

banko.  

Analizirali bomo, v kolikšni meri se posamezni profili bančnih delavcev zavedajo tveganja na 

področju PPDFT v primeru, da ne izpolnjujejo zakonskih določil oz. le-te izvajajo v 

nezadostni meri.  

Nadalje nas bo zanimalo, kako bančni delavci ocenjujejo pomen svoje vloge pri izvajanju 

zahtev ZPPDFT, kako ocenjujejo učinkovitost vzpostavljenega sistema in kakšne ukrepe 

predlagajo za povečanje učinkovitosti banke na področju PPDFT.  
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7.3.2  Triangulacija – način povečanja veljavnosti raziskave 

Večkrat se izbor enega pristopa, metode in tehnike pri raziskovanju izkaže za preozkega, 

omejujočega. Poleg tega se želimo z rezultati raziskave kar se da približati objektivni 

stvarnosti in preprečiti pristranski vpliv na našo raziskavo. To nam omogoča kombinacija 

pristopov, metod in tehnik ter vzorcev, imenovana triangulacija (Tratnik 2002, 40). 

V našem primeru bomo pri raziskavi uporabili triangulacijo po udeležencih. Izbrali bomo tri 

skupine oz. tri profile bančnih delavcev, ki so povezani z raziskovalnim problemom, in jih 

bomo proučevali z eno metodo. V okviru izbrane banke bomo raziskovali na treh različnih 

nivojih (vodstveni delavci, skrbniki strank in delavci v poslovalnicah). Podatke bomo zbirali z 

eno metodo, in sicer bo to polstrukturiran intervju. 

7.3.3  Cilj raziskovanja 

Cilj v raziskovanju, ki ga zasledujemo, je ugotoviti ustreznost skrbnega in doslednega 

izvajanja zakonskih določil ter predlagati izboljšave za povečanje učinkovitosti 

vzpostavljenega sistema in priporočila za prakso. 

7.3.4  Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalni problem, ki se ga bomo v magistrski nalogi lotili, je proučiti ustreznost in 

učinkovitost sistema PPDFT v izbrani banki.  

Glede na to da smo se odločili za kvalitativno raziskavo, bomo ostali pri raziskovalnih 

vprašanjih in ne bomo oblikovali hipotez, kot bi jih v primeru, da bi se odločili za 

kvantitativno raziskavo. Raziskovalna vprašanja so vodilo v raziskovalnem procesu, 

zaokroženem znotraj študije primera.  

Naloga bo z uporabo strokovne literature v kombinaciji s pridobljenimi podatki iz empirične 

raziskave poiskala odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: (1) «V kakšni meri se posamezni 

profili bančnih delavcev zavedajo tveganj na področju PPDFT v primeru neizvajanja oz. 

nezadostnega izvajanja zakonskih določil?«. Kot navaja centralna banka, izhaja iz narave 

dejavnosti poslovanja bank več vrst različnih tveganj (Banka Slovenije 2007, 11). 

Prevzemanje tveganj je povezano z opravljanjem bančnih storitev, neustrezno upravljanje s 

tveganji pa ima za banke lahko negativne posledice. To lahko ogroža finančno stabilnost 

sistema in prihranke, ki so jih posamezniki zaupali bankam. Zaradi pomembnosti vloge, ki jo 

imajo banke v nacionalnih ekonomijah, in zaupanja, ki ga imajo do teh institucij vlagatelji, 

morajo banke poslovati skrbno in varno za zaščito pred tveganji, ki jim je banka  

izpostavljena pri svojem poslovanju (Banka Slovenije 2007, 5).  
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Drugo raziskovalno vprašanje, na katerega bo odgovorila magistrska naloga s preučitvijo 

strokovne literature ter z empiričnim delom z zbiranjem podatkov v banki, se glasi: (2) »Kako 

posamezni profili bančnih delavcev ocenjujejo pomen svoje vloge in nujnost izvajanja zahtev 

ZPPDFT v smislu doslednosti, skrbnosti?«. Sistem za PPDFT je lahko učinkovit le, če ima 

banka razvito ustrezno organizacijsko kulturo na področju PPDFT, ki vključuje vse nivoje: 

upravo (vodstvo), pooblaščenca in njegove namestnike, koordinatorje za PPDFT po 

posameznih področjih, vodje organizacijskih enot ter referente (Banka Slovenije 2008, 5–6). 

Skladno z usmeritvami Banke Slovenije skušajo banke v okviru izobraževanj in usposabljanj 

na področju PPDFT tudi krepiti zavedanja vseh zaposlenih, ki so pomemben element pri 

delovanju celovitega in učinkovitega sistema za PPDFT (Banka Slovenije 2008, 9). Zatorej bo 

tretje raziskovalno vprašanje, na katerega bo odgovorila magistrska naloga: (3) »Kako 

posamezni profili bančnih delavcev ocenjujejo učinkovitost obstoječega sistema za PPDFT v 

banki in kakšne ukrepe predlagajo za povečanje učinkovitosti banke na področju PPDFT?«.      

7.3.5  Izbira vzorca  

Vzorčenje je povezano z metodami zbiranja podatkov. Pri intervjujih imamo na izbiro dve 

možnosti: ali izbiramo podatke iz celotne populacije, ki jo proučujemo, ali pa iz vzorca 

populacije. Vzorčenje je izbira vzorca, to je določenega števila predstavnikov proučevane 

populacije. Pri tem definiramo vsakega posameznika iz vzorca kot vzorčno enoto, celotno 

proučevano populacijo pa kot okvir vzorčenja. Pri fenomenološkem raziskovanju se običajno 

odločimo za vzorec, vendar nas ne vodi načelo posploševanja, pač pa posamezniki in 

dogajanja (Tratnik 2002, 67). 

Vzorec v naši raziskavi bo majhen, nenaključen, izbran po presoji raziskovalca. Odločili smo 

se za kvotni vzorec.  

Kvotni vzorec pride v poštev, ko imamo dokaj heterogeno populacijo. Zagotoviti moramo 

zastopanost vseh relevantnih segmentov populacije (Flere 2000, 79). Pri kvotnem vzorcu 

poskušamo izbrati take udeležence, da po določenih lastnostih njihovo razmerje ustreza 

razmerju v populaciji (Kobeja 2002, 61). V okviru kvotnega vzorca najprej določimo skupine, 

ki jih bomo spraševali, in nato število ljudi iz posamezne skupine (Tratnik 2002, 71).  

Glavni kriterij za izbor intervjuvancev temelji na izboru delavcev, ki so v izbrani banki 

primarno zadolženi za izvajanje ukrepov s področja PPDFT.  

Določili smo tri skupine oz. profile delavcev, in sicer vodstveni delavci (vodje sektorjev in 

služb oz. njihovi namestniki), skrbniki strank (pravnih oseb, zasebnikov, podjetnikov v 

sektorju poslovanja s podjetji, sektorju zakladništva, sektorju poslov z občani ter sektorju 
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plačilnega prometa in deviznega poslovanja) in delavci v poslovalnicah. Iz vsake skupine 

bomo izbrali 2 delavca. Vzorec bo torej predstavljalo 6 izbranih delavcev v analizirani banki.  

Primerjava različnih profilov delavcev – triangulacija po udeležencih nam bo omogočila 

boljši vpogled v raziskovane podatke, pridobili pa bomo tudi različne neodvisne vire 

informacij (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 181).   

7.3.6  Metoda zbiranja podatkov 

Metoda zbiranja podatkov bo individualni, polstrukturiran intervju (Easterby-Smith, Thorpe 

in Lowe 2007, 109–139).  

Ob upoštevanju značilnosti polstrukturiranega intervjuja menimo, da je ta metoda zbiranja 

podatkov najbolj primerna za našo raziskavo in tematiko, ki je zelo obširna. Hkrati želimo v 

osebnem razgovoru ugotoviti stališče intervjuvanih delavcev, kaj menijo o obravnavani 

problematiki.  

Osrednji cilj intervjuja kot metode zbiranja podatkov je razumeti pomen, ki ga intervjuvanci 

pripisujejo vprašanjem in okoliščinam, ki jih raziskovalec ne strukturira vnaprej. Intervju je 

priložnost za raziskovalca, da prodre globoko, odkrije nove ključne točke, odpre nove 

razsežnosti problema in si zagotovi jasna, natančna, vseobsežna spoznanja, zasnovana na 

osebni izkušnji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 113). 

Intervjuji kot metoda zbiranja podatkov so pogosti pri raziskovanju v managementu in 

poslovnem svetu. Glavna značilnost intervjuja je osebni pogovor med vprašancem in 

spraševalcem. Pri fenomenološkem raziskovanju v managementu pogosto pripravimo tako 

imenovane poglobljene intervjuje z odprtimi vprašanji (Tratnik 2002, 52). 

Kot ugotavlja Kobeja (2002, 62), je polstrukturiran intervju manj standardiziran. Seznam 

vprašanj ali tem je že vnaprej pripravljen, vendar ga spraševalec uporablja po trenutni presoji, 

kar pomeni, da vsi udeleženci ne dobijo nujno enakih vprašanj in jih tudi ne dobijo v enakem 

vrstnem redu.  

Flere dodaja, da je za polstrukturiran intervju značilno, da vprašanja niso vnaprej strogo 

določena. Predvsem so določene teme razgovora. Respondentov ne omejujemo z natančno 

vnaprej določenimi vprašanji, temveč omogočamo, da razgovor poteka po svoji notranji 

logiki, skladno s tem, kako se vrstijo vprašanja. Respondentom omogočimo, da nam povedo 

vse, kar je pomembno za neko temo (Flere 2000, 114).     

Tudi Tratnikova ugotavlja, da so polstrukturirani intervjuji nestandardizirani. Vprašanja niso 

za vse vprašane popolnoma enaka, odgovori niso pripravljeni vnaprej. Pri polstrukturiranem 

tipu intervjuja raziskovalec pripravi seznam vprašanj in tem, ki jih želi raziskati. Ni nujno, da 
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bodo vsi vprašani dobili enaka vprašanja. Odvisno od tega, kaj vprašani o tematiki vedo in 

kakšno je njihovo mesto v danem okolju. Pri nekaterih lahko vprašanja izpustimo, pri 

nekaterih pa sproti dodajamo še druga vprašanja. Če želimo izvedeti, kaj se dogaja in pridobiti  

novo znanje o dogajanju, je zelo primeren poglobljen in polstrukturiran intervju (Tratnik 

2002, 53-54). 

7.4 Postopek izvedbe polstrukturiranega intervjuja 

Kot navaja Kvale (Kvale 1996, 124), je za polstrukturiran intervju značilno, da spraševalec 

postavi nabor šestih do osmih vprašanj, ki so odprtega tipa, z možnostjo postavljanja 

podvprašanj. Na ta način spodbudimo odziv udeležencev, da še dodatno pojasnijo svoje 

stališče. Raziskovalec lahko tako oblikuje nove ključne točke ali odpre nove razsežnosti 

problema. Vprašanja lahko prilagaja udeležencem. Intervju traja od pol ure do uro, zgornja 

meje je dosežena, ko pride do saturacije odgovorov (takrat, ko udeleženec na različna 

vprašanja daje podobne odgovore oz. nima več kaj novega povedati).  

Pri fenomenološkem raziskovanju v managementu pogosto pripravimo tako imenovane 

poglobljene intervjuje, z odprtimi vprašanji (Tratnik 2002, 52). 

V okviru polstrukturiranega intervjuja bomo udeležencem naše raziskave postavili odprta 

vprašanja, ki bodo vprašanemu omogočila, da bo odgovoril, kakor želi. Za boljše razumevanje 

bomo postavili podvprašanja, s katerimi bomo spodbudili odziv intervjuvancev, razvoj debate 

in morda tudi odpiranje novih razsežnosti problema. Pred izvedbo intervjuja se bo potrebno 

dobro pripraviti na izvedbo vsake posamezne faze izvedbe, in sicer kako se bomo pripravili 

na intervju, kako bomo cilje raziskave predstavili udeležencem, kako bomo intervju izvedli in 

kako bomo zabeležili odgovore udeležencev. 

V prvi fazi si bomo zapisali vprašanja, o katerih bomo razpravljali z udeleženci. V okviru 

izvedbe intervjuja se lahko ob napisanih vprašanjih poraja več podvprašanj, za katere se bo 

izkazalo, da so pomembna za našo raziskavo. Med intervjujem si bomo sproti beležili 

odgovore in naše ugotovitve, da jih ne bi pozabili.  

Udeležencem bomo na kratko predstavili potek našega projekta, saj bodo vprašani želeli 

vedeti, kaj je cilj raziskave in kako bodo s svojimi odgovori pripomogli k doseganju cilja. 

Najverjetneje bodo tako tudi posredovali čim bolj verodostojne podatke.  

Potrudili se bomo, da bomo udeležencem posredovali jasne in nedvoumne uvodne 

informacije, da ne bomo predolgi in da jih bomo skušali kar najbolj motivirati. Med 

izvajanjem intervjuja bomo skušali naša vprašanja zastaviti čim bolj jasno.  
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Vprašanega ne bomo prekinjali, razen če bi se občutno oddaljil od teme pogovora. Če 

katerega od odgovorov ne bomo razumeli, bomo vprašanemu predstavili naše razumevanje in 

ga prosili za pojasnilo. 

Nato je tu še vprašanje o učinkih uporabe zvočnega zapisa intervjuja. Odločitev o uporabi 

magnetofonskega posnetka je odvisna od intervjuvančeve bojazni glede zaupnosti in nadaljnje 

rabe posnetkov. Glavni argument v prid uporabe magnetofonov je, da pomaga pri procesu 

poslušanja in omogoči nepopačen zapis pogovora. Če pa ustvarja navzočnost magnetofona 

močne zadržke, se mora raziskovalec zanesti na zapiske in si nato čimprej zapisati dodatne 

misli (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 121–122).  

Odločili smo se, da pogovorov ne bomo snemali, ker se vprašani ne strinjajo s takim načinom 

beleženja odgovorov. Kot argument navajajo dejstvo, da bi bili med izvedbo intervjuja manj 

sproščeni, počutili bi se neprijetno in obstajala bi velika verjetnost, da zaradi snemanja 

pogovora vprašani ne bi izrazili svojega pravega stališča, temveč bi lahko odgovore priredili.  

Odgovore udeležencev si bomo natančno zabeležili, saj bomo za analizo pridobljenih 

podatkov potrebovali točne citate, kaj je vprašani povedal. Ocenjujemo, da bo posamezen 

intervju trajal okoli pol ure.    

7.4.1  Kakovost zbiranja podatkov pri izvedbi intervjuja 

Na kakovost zbiranja podatkov pri intervjuju vpliva več dejavnikov, in sicer: 

Stopnja strukturiranja 

Pri izbiri stopnje strukturiranja moramo razjasniti, kaj je naše področje zanimanja. Pri pripravi 

na intervju mora imeti raziskovalec v glavi nekaj širših vprašanj (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 114). V okviru naše raziskave želimo pridobiti jasno sliko o posameznikovih 

pogledih, o njegovih subjektivnih stališčih. Želimo, da udeleženci izrazijo sami sebe. Nadalje 

želimo zagotoviti kar največjo stopnjo iskrenosti in resničnosti pri udeležencih intervjuja. 

Pričakujemo razvoj debate, na osnovi katere bomo oblikovali ključne točke in pridobili jasna 

spoznanja. Za ta namen in za dosego našega cilja se nam zdi najprimernejši polstrukturiran, 

individualni intervju. 

Veščina vodenja intervjuja  

Kot navajajo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe, je včasih naporno razumeti zadeve s stališča 

intervjuvanca, še posebej če vprašani ne zna jasno artikulirati odgovorov na postavljena 

vprašanja. Na tem mestu se pokažejo veščine spraševalca. Spretnosti spraševalca slonijo na 
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sposobnosti prepoznavanja tega, kaj si je pomembno zapomniti ali posneti, da bi kasneje 

lahko naredili podrobne zapiske. Predvsem mora biti spraševalec sposoben poslušati in se 

vzdržati lastnih mnenj. Izvajalec intervjuja mora poslušati to, kar hoče oseba povedati in  

česar noče povedati, ne da bi ji pri tem pomagal. Pri prepoznavanju takih okoliščin so lahko 

neverbalni podatki ključni, na primer pogled v drugo smer ali spremenjen izraz na obrazu. 

Koristno je, da raziskovalec preveri svoje razumevanje tega, kar je bilo izrečeno (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 115).  

Interakcija med udeleženci  

Še en pomemben dejavnik je pomembnost družbene interakcije med osebo, ki intervjuva, in 

intervjuvancem. Postavljena vprašanja in odgovori, ki jih intervjuvanec daje, so pogosto 

odvisni od načina, kako je definirana njihova situacija. Spraševalec lahko potegne določene 

sklepe iz oblačil, manir, glasu ali jezika intervjuvanca. Napačne predpostavke, pridobljene z 

neverbalnim opazovanjem, lahko na drugačne načine vplivajo na pristranost stališča 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 116). 

Pridobljeno zaupanje 

Zaupanje je pomemben dejavnik učinkovitosti družbene interakcije v okviru kvalitativnega 

intervjuja. Neuspeh pri pridobivanju zaupanja ima lahko za posledico, da se intervjuvanci 

enostavno zatečejo k pripovedovanju tega, kar menijo, da želi raziskovalec vedeti (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2007, 117). 

Pristranost intervjuja 

Pristranost intervjuja, kjer proces vodenja intervjuja lahko vpliva na odgovore, je ključnega 

pomena. Obstaja resničen problem določanja, koliko spraševalci intervjuvancem vsilijo lasten 

referenčni okvir, kadar sprašujejo, kot kadar interpretirajo odgovore. Raziskovalci radi pustijo 

vprašanja odprta, da bi se izognili pristranosti (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 120). 

Pomembnost za udeležence intervjuja 

Pomembnost raziskave za udeležence intervjuja je še eden od dejavnikov, ki vpliva na 

kakovost dobljenih podatkov. Raziskovalci morajo znati prepoznati situacije, ko posamezniki 

odkrijejo koristi svojega pogovora z raziskovalcem in bi morali znati take situacije uporabiti 

in jih ponuditi udeležencu intervjuja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 121). 
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7.4.2 Etika v raziskavi 

Pri izvedbi intervjuja mora raziskovalec spoštovati osnovna etična načela in udeležencem 

zagotoviti anonimnost. Pred izvedbo intervjuja smo pridobili soglasje izbrane banke in 

soglasje udeležencev. Udeležencem smo pojasnili vsebino, cilje, potek in namen raziskave, 

način zbiranja podatkov, način poročanja o rezultatih in način ter trajanje hrambe podatkov. 

Spoštovali smo načelo etične odgovornosti. V raziskavi pridobljenih podatkov ne bomo 

objavljali oz. posredovali informacij, ki bi kakorkoli škodile udeležencem raziskave. 

7.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Omejitev pri raziskavi lahko predstavlja možnost, da intervjuvanci ne bi znali jasno 

artikulirati odgovorov na postavljena vprašanja oz. ne bi želeli širiti občutljivih informacij. To 

omejitev bomo zmanjšali z veščinami raziskovalca (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 

115), ki obravnavano področje PPDFT izredno dobro pozna. Naslednjo omejitev predstavlja 

možna pristranost intervjuja – koliko raziskovalec lahko vsiljuje svoj lasten referenčni okvir, 

in sicer tako pri postavljanju vprašanj ter pri interpretaciji odgovorov. Tej pristranosti se 

bomo izognili z odprtimi vprašanji in neprestanim preverjanjem – ponovitvijo začetnega 

vprašanja, če se intervjuvanec preveč oddalji od teme, z nadgradnjo nepopolnih izjav ipd. 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 120–121). Nazadnje lahko omenimo še pretirano 

apatičnost oz. pretirano všečnost intervjuvancev pri posredovanju odgovorov. To omejitev 

bomo skušali zmanjšati z odkritim uvodnim pogovorom z intervjuvancem, v katerem mu 

bomo predstavili namen in cilje raziskave. 

Kot ugotavlja Flere (2000, 113–114), se v metodologiji izpostavljajo tri vrste težav in 

omejitev pri razgovoru: 

- »epistemološke težave, ki se nanašajo na vprašanje, ali je respondent resnično kvalificiran 

opazovalec pojava, ki nas zanima. Omejiti se moramo na tista vprašanja oz. na tisto raven 

podvprašanja, ki jo je možno pridobiti z razgovorom. Zavedati se moramo, da bo 

respondent govoril o določeni zadevi s svojega zornega kota, izhajajoč iz lastnih 

izkušenj«,  

- »psihološke težave, ki se nanašajo na okoliščine, ki zadevajo mentalne sposobnosti in 

zlasti inteligenco izprašanca, njegovo sposobnost zaznav in razlikovanja pojavov, njegovo 

pozabljivost in motiviranost za razgovor. Sem sodijo tudi njegove sposobnosti ubeseditve 

svojih misli«,  
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- »družbene težave, ki se nanašajo na dejstvo, da je razgovor tudi družbeno razmerje, 

znotraj katerega imajo udeleženci različne družbene vloge in položaje. Potrebno je, da 

raziskovalec ustvari vzdušje, ki omogoča potek produktivnega razgovora«.  

Zaradi visokega zavedanja izbrane banke in njenih bančnih delavcev o pomembnosti področja 

PPDFT in z njim povezanih tveganj, zaradi izredno visokih sankcij, ki jih ZPPDFT 

predvideva za kršitve določil zakona in nenazadnje zaradi stalnega nadzora regulatorja na tem 

področju, predpostavljamo, da je obstoječi sistem PPDFT v izbrani banki ustrezen in 

učinkovit. Predpostavljamo, da se delavci globoko zavedajo pomena svoje vloge in skrbnega 

ter doslednega izpolnjevanja zakonskih določil. Kljub temu pa predpostavljamo, da bomo s 

strokovno literaturo in raziskavo preverili ustreznost postopkov v sklopu vzpostavljenega 

sistema za PPDFT v analizirani banki.  

Predvidevamo, da bo že intervju z izbranimi delavci predstavljal neke vrste učno izkušnjo o 

analizi obstoječih postopkov, možnih novih načinih izvajanja zakonskih določil oz. morda 

celo o poenostavitvi posameznih postopkov. 

7.6 Analiza in interpretacija rezultatov 

Kobeja (2002, 70) ugotavlja, da ena sama kvalitativna raziskava lahko proizvede ogromne 

količine nestrukturiranega besednega gradiva. Nekatere metode za kvalitativno analizo so bolj 

strukturirane, npr. metoda analize vsebine, ki temelji na kvantificiranju besednih značilnosti. 

Druge so manj strukturirane, zato pa bolj interpretativne in poudarjajo raziskovalčevo 

zmožnost vpogleda, ki temelji na dobrem poznavanju problema (Kobeja 2002, 70). 

Po zbiranju podatkov se lotimo njihove analize. Analizirati podatke pomeni, da jih najprej 

smiselno uredimo (npr. v preglednice ali kategorije) in nato z metodami obdelamo. Ko so 

obdelani, jih interpretiramo. Z interpretacijo predstavimo obdelane podatke (Tratnik 2002, 

72). 

Kobeja nadalje navaja, da je kvalitativna analiza ustvarjalen postopek, pri katerem s 

kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj 

povežemo in oblikujemo pojasnitve. Analiza poteka tako, da besedilo najprej razčlenimo na 

enote, npr. besede, povedi, odstavke, in nato enotam pripisujemo določene pojme, ki smiselno 

izhajajo iz gradiva in so hkrati povezani z raziskovalnimi vprašanji. Sledi ugotavljanje 

povezanosti posameznih pojmov in združevanje sorodnih v nadredne kategorije. Pri tem lahko  

med analizo spreminjamo kategorije (Kobeja 2002, 70). 

Cilj naše analize je prikazati stališča, ki jih posamezniki pripisujejo proučevanemu pojavu. Pri 

analiziranju kvalitativnih podatkov bomo kombinirano uporabili metodo analize vsebine in 

utemeljitveno teorijo.  
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Analiza vsebine je metoda, s katero formalno, na uveljavljen način, strukturiramo kvalitativne 

podatke. Pri tej metodi raziskovalec najprej oblikuje tako imenovane kode, s katerimi označi 

bistvene sestavine podatkov. Koda je lahko beseda, značilnost, tema ali zadeva (Tratnik 2002, 

82). Pri kvalitativni analizi vsebine je v ospredju ugotavljanje pomena sporočila, ki naj ga 

raziskovalec šele ugotovi (Flere 2000, 94). 

Teorija utemeljitve je pogosto uporabljena metoda analize. Pri tej metodi začnemo analizo s 

kodiranjem, pri čemer so kode označbe, ki nam omogočijo sistematično izbiro, grupiranje in 

urejanje podatkov. Pretvorba podatkov v kategorije je abstrakten miselni proces, prav tako 

nadaljnja analiza in interpretacija. Interpretacija pomeni soočanje ugotovitev s teorijo (Tratnik 

2002, 85–86). 

Utemeljitvena analiza omogoča bolj odprt pristop. Pri kvalitativni raziskavi moramo podatke 

analizirati in tako iz njih pridobiti teme, vzorce in kategorije. Podatki morajo biti zbrani s 

področij, ki bodo najverjetneje osvetlili osrednja vprašanja študije (Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe 2007, 153 in 158).  

Kategorije in teme bomo določili pred raziskavo iz poznavanja teoretičnih konceptov. Po 

potrebi bomo med raziskavo teme združili, dodali nove. Poudarek je na iskanju vsebine. 

Podatke bomo analizirali, kar pomeni, da bomo soočili izjave posameznih udeležencev. V fazi 

interpretacije pa bomo podatke iz empirične raziskave podkrepili z literaturo ter povzeli 

ugotovitve analize.   

7.6.1 Analiza rezultatov 

Nestrukturiran razgovor mora omogočiti naknadno analizo. V ta namen je potrebno določiti 

osnovne teme za razgovor, pri čemer raziskovalec vodi in usmerja razgovor. Potek razgovora 

beležimo, zatem zapise pregledamo, opravimo določeno razvrščanje, ugotovimo pomembne 

izjave in pomembna stališča (Flere 2000, 116). 

Predmet izvedbe intervjujev so mnenja bančnih delavcev izbrane banke (vodstvenih delavcev, 

skrbnikov podjetij in delavcev v poslovalnici) o sistemu na področju preprečevanja pranja 

denarja in financiranja terorizma. Individualne intervjuje smo izvedli v prostorih izbrane 

banke od 3. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Vsi izbrani udeleženci, ki smo jih zaprosili za sodelovanje 

v intervjuju, so se strinjali z udeležbo v naši raziskavi in so potrdili sodelovanje. Pogovori so 

potekali sproščeno. Dolžina intervjuja je bila odvisna od dolžine odgovorov, trajali so med 20 

in 40 minut. Udeležence intervjuja smo zaradi zagotavljanja anonimnosti označili z oznako 

V1 in V2 (profil vodstvenih delavcev), S1 in S2 (profil skrbnikov podjetij) ter P1 in P2 (profil 

delavcev, ki so zaposleni v poslovalnici). V tem smislu bomo analizirali zapise intervjujev.  

Pred izvedbo intervjujev smo določili naslednje kategorije in podkategorije: 
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Ø Zavedanje pomembnosti področja PPDFT, tveganj in sankcij. 

- mnenje o pomembnosti področja PPDFT, ocena stanja v Sloveniji na področju PPDFT in 

stališče o podobi izbrane banke v medijih z vidika PPDFT, 

- zavedanje in identifikacija tveganj v primeru opustitve oz. nezadostnega izvajanja 

zakonskih določil, 

- poznavanje zakonsko določenih sankcij na področju PPDFT. 

Ø Pomen vloge posameznega bančnega delavca v okviru PPDFT. 

- izvajanje internih aktov izbrane banke s področja PPDFT,  

- zaznane težave in dileme pri delu, 

- skrbnost, doslednost in skladnost posameznega bančnega delavca pri izvajanju določil 

ZPPDFT. 

Ø Ustreznost in učinkovitost sistema za PPDFT. 

- mnenje o ustreznosti dela pooblaščenke za PPDFT, 

- stališče o primernosti izobraževanj s področja PPDFT, 

- splošna ocena udeleženca raziskave o vzpostavljenem sistemu za PPDFT ter predlogi za 

izboljšave oz. spremembe obstoječih postopkov. 

Zapise intervjujev smo citirali tako, da smo združili odgovore na enaka vprašanja. Citate oz. 

odgovore smo oblikovali v vsebinske sklope. 

Zavedanje pomembnosti področja PPDFT , tveganj in sankcij  

Na začetku intervjuja smo želeli od udeležencev raziskave pridobiti mnenje, kako pomembno 

se jim zdi področje PPDFT, katerih tveganj se zavedajo in kako dobro poznajo sankcije, ki jih 

vključuje ZPPDFT.  

Delavec P1 meni, da je področje PPDFT pomembno in pravi še: «[…] Ja, je pomembno in 

potrebno področje. Vendar tisti, ki perejo denar, tega ne delajo preko banke in tako, kot mi 

spremljamo, oni ne bodo prali denarja preko računa, bodo iskali druge načine.« O stanju v 

Sloveniji na področju PPDFT nam je povedal takole: »V Sloveniji je stanje dobro, zakonodaja 

je zadostna.« O podobi banke v medijih z vidika PPDFT meni: »Podoba banke v medijih je 

dobra, nikoli nismo bili izpostavljeni, nikoli nismo ničesar kršili.« 
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Udeleženka P2 razmišlja podobno: »Področje PPDFT je pomembno, se na nek način 

preprečuje sivo ekonomijo. Ljudje se bojijo zakonodaje, zato pazijo, da ne presežejo meje, 

kadar dvigajo denar. So precej dobro seznanjeni z zakonsko določeno višino zneskov in 

dvigajo pod temi zneski.« O stanju v Sloveniji meni: »Stanje v Sloveniji je dobro, pralci so 

ugotovili, da v Sloveniji ne morejo prati denarja in zato iščejo področja, kjer se ne upošteva 

zakonodaje na področju PPDFT.« Ko smo udeleženko povprašali, kaj meni o podobi banke v 

medijih, je bil njen odgovor pomenljiv: »Ali se sploh kaj pojavljamo v medijih na to temo? 

Nisem zasledila.« 

Skrbnika podjetij se strinjata, da je področje PPDFT zelo pomembno, delavec S1 na to temo 

pravi: »Ja, področje je pomembno, seveda in vedno bolj je potrebno, da se na tem področju 

vzpostavi neka kontrola.« O stanju v Sloveniji meni: »Področje PPDFT je v Sloveniji dobro 

pokrito, zakon je dober, banke se zelo zavedajo pomembnosti tega področja, upoštevajo 

evropska priporočila in usmeritve regulatorja v Sloveniji.« O podobi banke v medijih je 

povedal: »Ker je zadeva v banki dobro urejena, banka vse naloge in ukrepe izvaja pravočasno, 

zato doslej še noben posel ni vrgel slabe luči na podobo banke v javnosti.« 

Skrbnica podjetij S2 pravi, da je področje PPDFT zelo pomembno, o stanju v Sloveniji pa 

razmišlja takole: »V Sloveniji nam še precej manjka, da bi vse potekalo tako, kot je treba. Se 

mi zdi, da je stanje vedno slabše zaradi gospodarskih in političnih razmer. Je premalo 

kaznovanj, ni učinka. Želela bi si več učinka.« O podobi banke v medijih pa je rekla: »Nismo 

problematični, imamo zaupanje strank, zadeve tečejo tako, kot morajo.« 

Tudi profil vodstvenih delavcev V1 in V2 pripisuje področju PPDFT velik pomen. Vodstvena 

delavka V1 o stanju v Sloveniji pravi: »Je kar dobro, zadeve so dobro pokrite, zakonodaja je 

ustrezna.«, medtem ko delavec V2 meni o stanju v Sloveniji: «Se ureja, ni pa še na nivoju, kot 

bi moralo biti. Moti me, da je največ nalog v zvezi s PPDFT naloženo bankam, ne pa tudi 

Davčni upravi in Ministrstvu za finance. Če bi vsi skupaj združili moči, bi to bankam precej 

olajšalo delo na področju PPDFT, sistem v Sloveniji bi se izboljšal.« O podobi banke pa 

pravi: «Zaenkrat je v redu, ni bilo v medijih kakšne negativne informacije.« 

V nadaljevanju smo udeležence povprašali, na katera tveganja pomislijo v primeru opustitve 

oz. nezadostnega izvajanja zakonskih določil. 

Delavec P1 je mnenja: »Osnovno tveganje so sankcije znotraj banke in kazen s strani 

zakonodajalca.« Delavka P2 pa pravi: »Verjetno bi bile kakšne sankcije, kakšna disciplinska.« 

Skrbnik podjetij S1 razmišlja: »Lahko bi prišlo do kakšnih zlorab, do neažurnih podatkov o 

strankah.« Skrbnica S2 pravi: »To vse potegne za sabo. Če nehaš izvajat zakonska določila, 

nastanejo tveganja, tudi likvidnostna tveganja in materialna škoda za banko.« 
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Vodstvena delavka V1 je na zastavljeno vprašanje odgovorila: »Izguba ugleda banke je 

najbolj pomembno tveganje, ki se ga moramo vodstveni delavci zavedati.« Delavec V2 pa 

meni: »Tveganje predstavljajo sankcije za banko in sankcije za delavca. Slabo ime banke. Če 

opustimo postopke, tvegamo npr. podatke o nejasni lastniški strukturi stranke, ki je 

pomembna sestavina bonitetne ocene in plačilne sposobnosti stranke. Če pa lastnike dobro 

poznamo, vemo, s kom imamo opravka.« 

O vprašanju na temo zakonsko določenih sankcij, smo prejeli sledeče odgovore. Delavec P1 

pravi: «Vem, da sankcije po zakonu so, ne poznam pa višine.«  

Delavka V2 je odgovorila: »Nisem natančno seznanjena s sankcijami. Pa vedno so neke 

sankcije. Ne vem, kakšne so.« 

Skrbnik podjetij S1 pravi: »Višine sankcij ne poznam.« Tudi delavka S2 pravi podobno: 

»Vem, da so, višine ne poznam.«  

Vodstvena delavka V1 meni: »Ne vem. Bom pogledala takrat, če pride do prekrška.« In tudi 

delavec V2 pravi: »Nekoliko sem seznanjen, natančno pa ne.« 

Pomen vloge posameznega bančnega delavca v okviru PPDFT  

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako delavci ocenjujejo pomen 
svoje vloge pri izvajanju ZPPDFT v povezavi s skrbnostjo in doslednostjo ter na kakšne 
težave so naleteli pri svojem delu. 

Delavce smo povprašali, kaj menijo o internih aktih banke s področja PPDFT: So jih prebrali? 

Ali se jim zdijo razumljiva? Na kakšne težave in dileme so naleteli pri svojem delu? 

Delavec P1 pravi: »Z internimi akti sem seznanjen v celoti. Zdijo se mi razumljiva.« O 
težavah in dilemah pri svojem delu je prepričan: »Težav nimam. Včasih mogoče pride do 
dileme glede sumljivosti transakcije.« 

Delavka P2 o internih aktih razmišlja takole: »Podrobno jih nisem prebrala, sem jih že prej, 
ko sem delala v drugi banki. Saj so podobna. Tako da sem seznanjena. Navodila se mi zdijo 

razumljiva.« Glede težav in dilem pri delu je navedla: »Težav nimam.« 

Skrbnik podjetij S1 o internih aktih pravi takole: »Sem jih bral, najbolj podrobno v tistih 
delih, ki se nanašajo na moje delo. Navodila so napisana jasno, so zelo obširna, veliko 
zajemajo.« Glede težav, na katere je naletel pri svojem delu, pravi: »Problemi so včasih pri 
pridobivanju podatka o tujih lastnikih, težko je pridobiti popolno lastniško shemo.«  

Skrbnica podjetij S2 pa je rekla: »Z internimi akti sem seznanjena, novosti spremljam sproti, 
še posebej za svoje področje dela. Navodila so v redu, so sproti prilagojena novostim in 
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spremembam, če mi kaj ni jasno, vprašam za mnenje pripravljalca navodil.« Glede težav pri 
svojem delu pa je povedala: »Nisem imela nič posebnega, nimam težav.« 

Vodstvena delavka V1 o internih aktih meni: »Navodila so razumljiva, so zelo obsežna, kar je 

razumljivo, saj je tudi zakon zelo obsežen.« O težavah in dilemah pri delu pravi: »Dilem je 

včasih veliko, saj stalno kaj sprašujemo. Pojasnila regulatorja niso v redu, ker niso uradna. 

Regulator bi moral izdati zbir mnenj. Vse njihove razlage so neuradne. To me moti.« 

Delavec V2 je o internih aktih in težavah pri delu povedal: »Navodila sem prebral na hitro. 
Kar sem prebral, se mi zdi razumljivo, navodila so v redu. Vedno je težava v izjemah in v 
podrobnostih. Pri poslih in strankah, s katerimi poslujemo, v večini primerov ni problemov. 

Težava je v glavnem takrat, ko se prvič srečaš s tujo stranko, ker ne poznamo njihove 
zakonodaje in ne moremo z gotovostjo trditi, da prejmemo verodostojne dokumente o tujih 

lastnikih.«  

Sledilo je vprašanje, kako ocenjujejo pomen svoje vloge v smislu skrbnosti, doslednosti in 
skladnosti pri izvajanju določil ZPPDFT. 

Delavec P1 ocenjuje: »Pomen moje vloge je, da zaznam sum pranja denarja. Čutim se dovolj 
usposobljenega, razumem in učinkovito opravljam delo skladno z navodili. Pomembno je, da 
delavec na »šalterju« zazna sum, ko stranka pride z gotovino in želi izvesti prenos na drug 
račun. Določila internih aktov upoštevam v celoti, saj na »šalterju« ne moremo delati drugače, 
kot piše v internih aktih. Tudi računalniška podpora je prilagojena internim aktom in opozori, 

če bi delavec izvedel postopek kako drugače.« 

Delavka poslovalnice P2 je podvomila: »Po mojem se vsi delavci ne zavedajo pomena svoje 
vloge in naredijo vse samo zato, ker so navodila taka. Ne vem, če vsi vedo, zakaj se to dela. 
Ker so roboti. Dvig, polog, konec. Ja, drugače pa ja, smo skladni, čisto upoštevamo navodila 
pri svojem delu, se trudimo.«  

Delavec S1 je povedal: »Pomen moje vloge vidim v tem, da v veliki meri vpliva na 

odkrivanje kršiteljev, če se seveda striktno držim navodil. Ja, določila navodil upoštevam, 
ustrezno opravim identifikacijo stranke in ostale postopke.« 

Delavka S2 je bila kratka: »Vsak pozna svoje delo, tudi pravila, kako postopati. Navodil se 
pač moraš držati.« 

Vodstvena delavka V1 o pomenu vloge delavcev pravi: »Vloga delavcev je pomembna. 

Mogoče smo v Sloveniji celo bolj papeški od papeža. Drugod v Evropski uniji nimajo tako 
podrobno urejeno kot mi, čeprav je direktiva ista. Navodila upoštevamo zelo, ker jih pač 
moramo.« 

Vodstveni delavec V2 pravi: »Pomen vloge vidim v tem, da se poskušamo po najboljših 

močeh držati navodil. V praksi je prva stvar trženje. Trudimo se, ni pa prva stvar. Je pa to 
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področje tako zelo pomembno, da bo moralo biti eno od prvih. Kar se tiče navodil, jih 

upoštevamo.« 

Ustreznost in učinkovitost sistema za PPDFT  

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo delavce povprašali, kako ocenjujejo 
ustreznost in učinkovitost obstoječega sistema za PPDFT in v tem kontekstu delo 

pooblaščenke, primernost izobraževanja ter katere izboljšave oz. poenostavitve predlagajo. 

Sprva smo jih povprašali, kaj menijo o sodelovanju s pooblaščenko za PPDFT in njenem delu 
ter o izvedbi izobraževanja s področja PPDFT (ali so ustrezna, so v pomoč pri delu). 

Delavec P1 pravi: »Sodelovanje s pooblaščenko ocenjujem dobro. Z njo se vse zmenimo in 
vse uredimo, kadar kaj potrebujemo.« O izobraževanju meni: »Izobraževanje nam je v pomoč 
pri delu, je dovolj obširno. E-izobraževanje je super, zelo pomaga.« 

Delavka P2 je povedala: »Pooblaščenka je čisto v redu, dobro sodelujemo. Pri izobraževanju 

me pa moti, ker delavci ne sodelujejo dovolj, nekateri sploh ne poslušajo. Morali bi bolj 

aktivno sodelovati, e-izobraževanje je super in testiranje po končanem e-izobraževanju se mi 
zdi pomembno.« 

Skrbnik podjetij S1 pravi: »S pooblaščenko sem zelo zadovoljen. V vsakem primeru, ko 
potrebujem informacijo, mi jo pooblaščenka posreduje takoj oz. v najkrajšem možnem času. 
Izobraževanje se mi zdi sigurno zelo dobra zadeva, da se znanje osveži, da dobim informacijo 

o novostih. Še posebej so mi všeč konkretni primeri iz prakse, skratka priporočljiva zadeva.« 

Skrbnica S2 pravi: »S pooblaščenko sem zadovoljna, pomaga, sproti nas obvešča o novostih. 
Izobraževanje nam je v pomoč, ker na hiter način prideš do novih informacij.« 

Vodstvena delavka V1 meni: »Pooblaščenka je v redu, super. Izobraževanje je ustrezno, smo 

dobro seznanjeni z novostmi.« 

Vodstveni delavec V2 pravi: »Od pooblaščenke sem dobil vse informacije, ki sem jih 
potreboval. Njeno delo lahko ocenim kot korektno, kakovostno, je vedno pripravljena 

pomagati. Tudi s strani skrbnikov sem dobil informacijo, da jim pooblaščenka vedno priskrbi 

odgovor, če imajo kako vprašanje. Izobraževanje se mi zdi čisto »okej«. Izobraževanje je 

ustrezno, zadostno.« 

Na koncu smo vse udeležence povprašali še, kakšna je njihova splošna ocena vzpostavljenega 

sistema za PPDFT, ali predlagajo izboljšave oz. poenostavitve obstoječih postopkov.  

Delavec P1 meni: »Vzpostavljen sistem se mi zdi na splošno v redu. Dodatnih ukrepov ne 

predlagam. Kar je, je »okej«, nimam pripomb.«  

Delavka P2 meni: »Sistem je v redu, dodatnih ukrepov ne predlagam.« 
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Skrbnik podjetij S1 meni: »Mislim, da je zadeva dobro urejena, sistem je vzpostavljen 

pravilno. Se že v štartu ugotovijo morebitne nepravilnosti.«  

Skrbnica S2 pravi: »Sistem je učinkovit, ažuren. Moramo izvajati zakon in se držati določil 

zakona. Obstoječemu sistemu nimam česa dodati.« 

Vodstvena delavka V1 ocenjuje: »Mislim, da je sistem v redu, ker je dobro in natančno 

vzpostavljen. Pri vzpostavitvi postopkov smo bili med bankami med prvimi. Dodatnih 

ukrepov ne predlagam.« Vodstveni delavec V2 pa meni: »Sistem je dober. Morda bi moral pri 

svojem delu uvesti dodatne kontrolne točke.«   

7.6.2 Interpretacija 

V sklopu interpretacije bomo v nadaljevanju povzeli ugotovitve analize na osnovi intervjujev 

s ciljem, da pridemo do vsebinskega zaključka in ga podkrepimo s teorijo.   

Zavedanje pomembnosti področja PPDFT , tveganj in sankcij  

Na osnovi analize intervjujev ugotavljamo, da so si vsi profili bančnih delavcev izbrane 

banke, ki so bili vključeni v raziskavo (vodstveni delavci, skrbniki podjetij in delavci v 

poslovalnicah), enotni in menijo, da je področje preprečevanja pranja denarja zelo 

pomembno.  

Potrditev o pomembnosti področja preprečevanja pranja denarja lahko dobimo tudi v navedbi 

baselskega odbora za bančni nadzor, ki pravi: »Banke in ostale finančne institucije se lahko 

povsem nehote znajdejo v vlogi posrednika pri prenosu denarnih sredstev kriminalnega 

izvora. Kriminalci in njihovi pomočniki izrabljajo finančni sistem za izvajanje prenosa 

denarnih sredstev med računi, s ciljem prikriti izvor denarja in dejanskega lastnika (Basel 

Committee on Banking Supervision 1988)«. 

Šemetova ugotavlja, da obsežni tokovi umazanega denarja negativno vplivajo na stabilnost in 

ugled finančnega sektorja in povečujejo tveganja na tem področju (Šeme Hočevar 2007, 241). 

O stanju v Sloveniji na področju PPDFT vprašani menijo, da je stanje dobro in zakonodaja 

ustrezna ter da se v Sloveniji ne da prati denarja.  

Dva delavca (P2 in V2) sta izpostavila, da stanje v Sloveniji kljub ustrezni zakonodaji ni 

takšno, kot bi moralo biti in da si želita več učinka na tem področju. Delavec V2 ob tem 

nadalje meni, da je preveč aktivnosti usmerjenih na banke in pričakuje bolj proaktivno vlogo 

Davčne uprave in Ministrstva za finance.  
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Stališče delavcev S2 in V2 o tem, da stanje v Sloveniji ni tako učinkovito, kot bi si želeli, 

lahko podkrepimo s podatki Urada, kot izhajajo iz spodnje tabele in iz katerih je razvidno 

majhno število obsodilnih sodb na področju PPDFT. 

 

Preglednica 3:  Pregled števila zadev, povezanih s storitvijo kaznivega dejanja pranja 

denarja, po fazah postopkov na zadnji dan leta za obdobje 2008–2012 

 

FAZE  POSTOPKOV 2008 2009 2010 2011 2012 

Tožilstvo: ovadba zavržena 14 14 15 17 26 

Tožilstvo: še ni odločitve 7 22 59 75 90 

Tožilstvo: zahteva za preiskavo 11 14 15 30 25 

Preiskovalni sodnik: preiskava uvedena 9 16 23 25 31 

Sodišče: obtožnica 8 8 17 27 38 

Sodišče: nepravnomočna obsodilna sodba    1 1 2 0 

Sodišče. pravnomočna oprostilna 7 10 10 10 13 

Sodišče: obsodilna sodba 2 3 3 5 6 

Tožilec, sodišče: odstop od pregona, zastaranje 9 9 11 15 16 

Sodišče: odstop pregona v tujino 4 4 4 4 4 

SKUPAJ 71 101 158 210 249 

Vir: Pongračič 2012. 

Udeleženci raziskave so si enotni, da je podoba banke, v kateri so zaposleni in katere sistem 
za PPFT analiziramo za potrebe naše raziskave, dobra. Banka ni problematična, ni imela 
negativne izkušnje s pranjem denarja, ni prišlo do kršitve ZPPDFT, zaradi katerega bi se 

pojavila v medijih in povzročila nezaupanje strank.  

Zaupanje strank v stabilnost banke je možno izredno hitro omajati s škodljivo publiciteto, ki 

nastane kot posledica nepazljivega in malomarnega ravnanja banke in njenih zaposlenih v 

smislu nenačrtnega poslovanja s kriminalnimi združbami. Banka lahko postane kanal za 

pranje denarja (Basel Committee on Banking Supervision 1988).  

Razlike v odgovorih udeležencev smo zaznali pri vprašanju, katerih tveganj se zavedajo v 
primeru opustitve oz. nezadostnega izvajanja določil ZPPDFT.  

Delavca, ki svoje delo opravljata v poslovalnici, sta pri tveganjih najprej pomislila na sankcije 

znotraj banke, ki bi doletele delavca, ki krši interne akte (npr. disciplinska odgovornost). 
Delavec P1 je navedel tudi tveganje kazni s strani zakonodajalca. Ugotavljamo pa, da nihče 

od delavcev P1 in P2 ni pomislil na izredno pomembno in občutljivo tveganje – tveganje 

izgube ugleda banke.  

Baselski odbor za nadzor bančnega poslovanja ugotavlja, da je osnova za minimiziranje 

tveganj s področja PPDFT dobro poznavanje stranke in v zvezi s tem pridobitev vseh 

zakonsko zahtevanih podatkov o stranki. V nasprotnem primeru je banka tarča tveganj izgube 
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ugleda, operativnih in pravnih tveganj, kar se lahko odrazi v občutnih finančnih posledicah 

(Basel Committee on Banking Supervision 2001).  

Skrbnika podjetij S1 in S2 sta pri identifikaciji tveganj navedla tveganje neažurnih podatkov o 
strankah (S1) in tveganje nastanka materialne škode za banko (S2). Šele vodstveni profil 
delavcev (V1) in (V2) meni, da je tveganje izgube ugleda banke najbolj pomembno tveganje, 

ki se ga morajo vodstveni delavci tudi zavedati. 

Nadalje nas je zanimalo, kako dobro so delavci seznanjeni z višino sankcij, ki jih ZPPDFT 

predvideva za kršitev zakonskih določil. Vsi vprašani so seznanjeni, da ZPPDFT predpisuje 

sankcije, vendar v potankosti niso bili seznanjeni z njihovo višino. 

Pomen vloge posameznega bančnega delavca v okviru PPDFT  

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako delavci ocenjujejo pomen 
svoje vloge pri izvajanju ZPPDFT v povezavi s skrbnostjo in doslednostjo, kaj menijo o 

internih aktih in kako učinkovito jih izvajajo ter na kakšne težave in dileme so naleteli pri 
svojem delu. 

Prvo podvprašanje se je nanašalo na mnenje delavcev o internih aktih banke, ki urejajo 

področje PPDFT, ali so z njimi seznanjeni ali se jim zdijo razumljiva ali se čutijo dovolj 
usposobljene za njihovo izvajanje. Hkrati nas je zanimalo, na kakšne težave so naleteli pri 
svojem delu.  

Naloga uprave je, da sprejme politiko obvladovanja tveganj na področju PPDFT, ki temelji na 

analizi tveganja ter da opredeli način implementacije politike v bančni praksi preko internih 

postopkov in da vzpostavi ustrezno notranjo kontrolo (The Wolfsberg Group 2012, 1). Banka 

s sprejetjem internih predpisov oz. standardov na področju PPDFT zagotavlja poslovanje, ki 

je skladno z zakonodajo, usmeritvami regulatorja ter dobro prakso.   

Vsi delavci so nam pojasnili, da so z internimi akti seznanjeni, nekateri bolj podrobno, drugi 

manj podrobno. So pa natanko poučeni, kaj interni akti določajo glede postopkov, ki jih 
uporabljajo neposredno pri svojem delu. Vsi vprašani tudi menijo, da so obstoječi interni akti 
razumljivi, napisani jasno, so ažurni ter sproti prilagojeni novostim in zakonskim 

spremembam. So pa zaradi obsežnosti zakonskih določil precej zajetni. Počutijo se dovolj 
usposobljene za izvajanje nalog na področju PPDFT. 

Občutnih težav vprašani pri svojem delu z vidika ZPPDFT nimajo. Občasno se pojavljajo 
nejasnosti, ki pa jih odpravijo po posvetovanju s pooblaščeno osebo banke. Največjo težavo 
vidijo v pridobivanju podatkov o dejanskih lastnikih za tuje družbe, saj ne morejo z 
gotovostjo trditi, da so dokumenti, ki jih pridobijo iz tujine, zares verodostojni. 

Vsi vprašani se zavedajo pomena svoje vloge v verigi aktivnosti, ki jih mora banka 

izpolnjevati kot zavezanec po ZPPDFT. Delavci se počutijo dovolj usposobljene, razumejo in 
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učinkovito opravljajo delo skladno z internimi akti. Vsi vprašani so zatrdili, da je njihovo delo 
skladno pri izvajanju predpisov s področja PPDFT, čeprav delavka P2 meni, da se delavci 
držijo navodil samo zato, ker je interne akte potrebno dosledno izvajati in ne razmišljajo o 
širšem pomenu izvajanja nalog s področja PPDFT. 

Ustreznost in učinkovitost sistema za PPDFT  

V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo delavce povprašali, kako ocenjujejo 
ustreznost in učinkovitost obstoječega sistema za PPDFT, delo pooblaščenke, primernost 
izobraževanj in katere izboljšave oz. spremembe obstoječega sistema predlagajo. 

Na vprašanje, kaj menijo o sodelovanju s pooblaščenko za PPDFT in njenem delu, so vsi 
udeleženci navedli, da je delo pooblaščenke korektno, strokovno in kakovostno, vedno je 

pripravljena pomagati. Delavcem takoj oz. v najkrajšem možnem času posreduje informacije, 
ki jih potrebujejo. S pooblaščenko sodelujejo zelo dobro. 

Nadalje nas je zanimalo, kaj delavci menijo o ustreznosti izobraževanja s področja PPDFT, ali 

jim je v pomoč pri njihovem delu, bi kaj spremenili, dodali. Izobraževanje je v banki 

organizirano najmanj enkrat letno, poteka v izvedbi pooblaščenke. Delavci so bili doslej 
enkrat vključeni v izvedbo elektronske oblike izobraževanja, ki je potekalo preko bančnega 
interesnega združenja.  

Eden od ključnih dejavnikov učinkovitega sistema za PPDFT je ustrezna izobraženost in 

usposobljenost zaposlenih (Banka Slovenije 2008, 8). Vsi vprašani so se strinjali, da jim je 

izobraževanje v pomoč pri njihovem delu. Pomaga jim pri osvežitvi obstoječih znanj, na 
najkrajši možni način so preko izobraževanja obveščeni o novostih. Le delavka P1 je 
predlagala, da bi bili delavci o vseh novostih obveščeni preko elektronskega izobraževanja.  

Na koncu smo vse udeležence povprašali še, kakšna je njihova splošna ocena vzpostavljenega 
sistema za PPDFT, ali predlagajo izboljšave oz. spremembe obstoječih postopkov. Vprašani 
menijo, da je obstoječ sistem za PPDFT v izbrani banki ustrezen. Udeleženci dodatnih 

predlogov za izboljšave in spremembe niso predlagali. Le delavka P2 meni, da bi bilo dobro 

uvesti elektronsko obliko izobraževanja za predstavitev vseh novosti na področju PPDFT, 
medtem ko delavec V2 meni, da bi moral pri svojem delu uvesti še dodatne kontrolne 
mehanizme. 
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8 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO  

Raziskava je dala odgovor na naša tri raziskovalna vprašanja: 

a) V kolikšni meri se posamezni profili bančnih delavcev v izbrani banki zavedajo tveganj na 

področju PPDFT v primeru, da ne izpolnjujejo zakonskih določil oz. le-te izvajajo v 

nezadostni meri? 

Raziskava je pokazala, da se predvsem nevodstveni profili bančnih delavcev v celoti ne 

zavedajo pomembnega tveganja izgube ugleda banke oz. se le-tega zavedajo v premajhni 

meri. Interne akte izvajajo zato, ker jih pač morajo in se ne zavedajo razsežnosti področja in 

morebitnih posledic. Zaposleni tudi ne poznajo natančnih določil sankcij, ki jih določa 

ZPPDFT.  

Ugotavljamo, da bo kljub dosedanjim številnim izvedenim izobraževanjem in v tem okviru 

posredovanim poudarkom o tveganjih, ki jim bi lahko bila izbrana banka izpostavljena v 

primeru nepopolnega izvajanja zakonskih določil, tudi v bodoče potrebno veliko skrb 

namenjati nenehni osveščenosti delavcev o pomembnosti področja PPDFT, upravljanju s 

tveganji ter sankcijah, ki jih ZPPDFT določa za kršitev zakonskih določil. 

b) Kako bančni delavci ocenjujejo pomen svoje vloge pri izvajanju zahtev ZPPDFT? 

V tem okviru smo ugotovili, da se delavci v večini zavedajo pomena svoje vloge pri izvajanju 

zakonskih določil. Predpisane interne akte izvajajo z ustrezno skrbnostjo in doslednostjo, 

skladnost poslovanja z internimi akti in posledično z zakonskimi določili je zagotovljena. Na 

obstoječe interne akte nimajo pripomb, kljub obsežnosti področja se jim zdijo jasna in 

razumljiva. Razen manjših dilem pri pridobivanju podatka o tujih lastnikih posebnih težav pri 

svojem delu ne zaznavajo. V sklopu izvedbe intervjujev pa se nam je porodil dvom, ali se vsi 

delavci res zavedajo svoje vloge pri izvajanju ZPPDFT, saj smo pri nekaterih udeležencih 

dobili vtis, da interne akte izvajajo zato, ker jih morajo, o samem pomenu svoje vloge s 

področja PPDFT pa ne razmišljajo. 

Ocenjujemo, da bo potrebno v sklopu nadaljnjega izobraževanja s področja PPDFT, delavcem 

vedno znova poudarjati pomen njihove aktivne vloge pri izvajanju ZPPDFT. V tem smislu pa 

bo potrebno tudi še nadalje krepiti organizacijsko kulturo izbrane banke, iz katere bo še bolj 

razvidno, da je PPDFT pomembno področje, ki mu banka namenja visoko pozornost. 

c) Kako bančni delavci ocenjujejo učinkovitost vzpostavljenega sistema za PPDFT in kakšne 

ukrepe predlagajo za povečanje učinkovitosti banke na področju PPDFT?  

Ugotavljamo, da naša raziskava kaže na visoko stopnjo ustreznosti in učinkovitosti sistema za 

preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma v izbrani banki. Rezultati raziskave se 
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po pričakovanjih nekoliko razlikujejo glede na profil delavcev. Zato menimo, da je bila 

triangulacija po udeležencih smiselna, predvsem z vidika povečanja veljavnosti raziskave.   

Udeleženci raziskave menijo, da je sistem ustrezen in ne predlagajo sistemskih sprememb oz. 

izboljšav. V izvedenih intervjujih smo v okviru predloga za izboljšave zabeležili le idejo za 

uvedbo dodatnega elektronskega izobraževanja, s katerim bi delavcem predstavili novosti na 

področju PPDFT, en vodstveni delavec pa je mnenja, da bi moral pri svojem delu uvesti 

dodatne kontrolne točke – kar pa se nanaša na postopke pri njegovem delu in ne na krovni 

sistem PPDFT.  

Bančni delavci torej menijo, da je obstoječ sistem za PPDFT v izbrani banki ustrezen in 

učinkovit. Mnenja so, da izbrana banka vse aktivnosti, ki jih določa zakon, izvaja in to v 

ustreznem obsegu. Delavci ocenjujejo, da izbrana banka deluje učinkovito, saj obstoječi 

postopki in informacijska podpora zagotavljajo odkrivanje strank, katerih poslovanje odstopa 

od običajnega obsega poslovanja. Izbrana banka sproti zaznava neobičajne transakcije in 

Uradu sproti posreduje prijave sumljivih strank in sumljivih transakcij.  

V sklopu izvedbe intervjujev nismo zaznali izpodbijajočih dokazov. Prav tako nismo zaznali 

šibkosti oz. pomanjkljivosti sistema PPDFT v izbrani banki. 

Seveda pa mnenja bančnih delavcev niso edini merodajni kazalec ustreznosti in učinkovitosti 

sistema za PPDFT v izbrani banki. V prvi vrsti moramo upoštevati mnenja regulatorja oz. 

bančnega nadzornika in tudi službe notranjega revidiranja izbrane banke in poročil, ki jih je 

le-ta izdala na osnovi izvedenih revizij sistema za PPDFT.  

Ob kontroli sistema za PPDFT v izbrani banki s strani regulatorja je bilo med drugim 

ugotovljeno, »da je banka vzpostavila primeren sistem za PPDFT, ki vključuje imenovanje 

pooblaščene osebe in njenih namestnic, opredelitev in uveljavitev sistema notranjih kontrol, 

redno usposabljanje in izobraževanje ter neodvisno preverjanje. Izbrana banka je izdelala 

analizo tveganja in opravila klasifikacijo strank v skladu z zakonskimi zahtevami in 

usmeritvami regulatorja«. Vsa priporočila regulatorja za optimizacijo sistema PPDFT so bila 

upoštevana. 

Kot izhaja iz izdanih revizijskih poročil, služba notranjega revidiranja na splošno ugotavlja, 

»da ima banka vzpostavljen sistem za sistematično izvajanje vseh predpisanih zahtev na 

področju PPDFT. Banka ima izdelano analizo tveganja in metodologijo določanja profila 

tveganosti strank ter ocene tveganja strank, kot to določa ZPPDFT. V vzorčnih preveritvah je 

bilo ugotovljeno, da se običajni in posebni pregledi strank, fizičnih in pravnih oseb izvajajo v 

predpisanem obsegu. Morebitnih pomembnejših pomanjkljivosti ni bilo ugotovljenih. 

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol se ocenjuje kot  ustrezen in učinkovit«.  
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Služba notranjega revidiranja je po opravljenih revizijah predlagala tudi nekaj priporočil, s 

katerimi bi bilo še ustrezneje obvladovano tveganje izvedbe zakonodaje. Vendar pa se 

omenjeni predlogi niso nanašali na korekcije sistemske ureditve področja PPDFT v banki, pač 

pa so se nanašali na optimizacijo izvedbe posameznih postopkov s strani posameznih 

skrbnikov strank, pri katerih je bilo ugotovljeno, da se posamezni pregled strank izvajajo z 

nekoliko manjšo skrbnostjo, ter na nekatere redaktorske popravke. Banka je vsa priporočila 

službe notranjega revidiranja upoštevala in jih vključila v interne akte.  

Pri obravnavi visoko tveganih strank se je izkazalo za učinkovito potezo, da je izbrana banka 

vzpostavila komisijo, ki obravnava možnost nadaljnjega poslovanja z visoko tveganimi 

strankami oz. strankami, za katere je banka od Urada prejela povratno informacijo o obstoju 

suma pranja denarja ali suma drugega kaznivega dejanja (npr. goljufij, davčne utaje, 

ponarejanja poslovnih listin ipd.). 
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9 SKLEP  

Kot ugotavljajo različni avtorji, med drugim tudi Šemetova, se mora bančni sektor zaščititi 

pred vplivi in posegi kriminala. Globalizacija kriminala prinaša tudi potrebo po globalizaciji 

pravnih norm, ki same po sebi niso prilagodljive narave. Globalizacijo že od leta 1980 

povezujejo predvsem s povečevanjem tveganj, le ta pa se precej razlikujejo od vrst tveganj, ki 

so obstajala v preteklosti. Vzporedno z obvladovanjem tveganj potekajo postopki, ki 

zmanjšujejo ugodnosti za kriminalne kroge (Šeme Hočevar 2006, 14).  

Pranje denarja in financiranje terorizma je kaznivo dejanje. Storilci kaznivih dejanj v mnogih 

primerih izvršijo kaznivo dejanje zaradi pridobitve različnih oblik premoženja. Zaradi slabe 

gospodarske in politične situacije v mnogih državah sveta obstaja realna bojazen, da pranju 

denarja in financiranju terorizma ni videti konca. Lahko rečemo, da gre za globalni problem, 

ki ogroža finančno in gospodarsko stabilnost v svetu. 

Zaradi terorističnih napadov v ZDA in Evropi je mednarodna skupnost spremenila oz. 

dopolnila mednarodne standarde na področju boja proti pranju denarja in financiranju 

terorizma. Mnenja smo, da bo to področje finančnega kriminala žal tudi v prihodnjih letih 

vedno bolj aktualno.  

Grožnjo sodobnemu svetu, ki je ne moremo in ne smemo prezreti, pa v zadnjem obdobju 

dodatno povečujejo najrazličnejše oblike financiranja terorizma. Tu gre za pojav svetovnih 

razsežnosti, ki zahteva aktivno vlogo in dobro sodelovanje mednarodne skupnosti v boju proti 

kriminalu, s ciljem zagotoviti pravno in fizično varnost državljanov.  

Kot nadvse pomembno ocenjujemo dejstvo, da je mednarodna skupnost in tudi Slovenija v 

svoj pravni sistem vključila določila, z izvajanjem katerih bi lahko vsaj zmanjšali, če že ne 

preprečili, protipravno pridobitev premoženjske koristi, ki se v kasnejših fazah odrazi v pranju 

denarja ali financiranju terorizma.  

Temeljni cilj zakona na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je, da 

država s pomočjo bank in drugih finančnih institucij (zavezancev za izvajanje zakona) ter s 

pomočjo organov pregona to premoženje izsledi in storilca privede pred sodišče. 

Če banke ne spoštujejo določil veljavne zakonodaje, to za banke na eni strani pomeni 

izpostavljanje visokim denarnim kaznim, po drugi strani pa tudi kršitev mednarodnih pravnih 

dokumentov. Posledice kršitve zakona in s tem mednarodnih predpisov so lahko za banke 

zelo hude, od izgube mednarodnega ugleda (ratinga), zamrznitve sredstev na računih v tujini 

do izgube licence. 

Na osnovi navedenega menimo, da je za banko in bančne delavce izrednega pomena, da 

dosledno, z vso resnostjo in odgovornostjo izvajajo vse zahteve, ki jih bankam nalaga Zakon 
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o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ter se v celoti zavedajo tveganj, ki 

jim je banka v nasprotnem primeru izpostavljena. Informacija o pranju denarja bi namreč 

lahko omajala zaupanje strank v banko in imela drastične posledice za stabilnost, dobro ime 

in uspešno poslovanje banke.   

Na tej osnovi pričakujemo, da bo v prihodnje za učinkovit sistem odkrivanja in preprečevanja 

pranja denarja bistven učinkovit sistem notranjih kontrol. Pomembno bo, da bo banka 

zagotavljala sprotno prilagajanje internih aktov spremembam zakonodaje (kar zajema 

izdelavo internih navodil, pravilnikov), opredelitev in testiranje internih kontrol, 

nenapovedane kontrole s strani pooblaščenke, poročanje organizacijskih enot pooblaščenki in 

poročanje pooblaščenke upravi.  

Z gotovostjo lahko trdimo, da je ključnega pomena vse večja osveščenost oz. zavedanje uprav 

bank, da tveganja s področja PPDFT ne gre podcenjevati – ne glede na to da izvajanje 

zakonskih zahtev terja veliko časa, stroškov, kadrovskih kapacitet in na kratek rok ne prispeva 

k povišanju prihodka banke. 

Finančne institucije so namreč spoznale, da pranje denarja za njih pomeni dejansko nevarnost 

in potencialno izgubo dobička oz. da lahko umazani denar v skrajnem primeru ogrozi celo 

njihovo eksistenco. Zato so sprejele določene ukrepe za boj proti pranju denarja. Dosledno 

izvajanje ukrepov preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ni uporabno zgolj za boj proti 

pranju denarja, temveč zavezancem lahko služi za prepoznavanje ali odvračanje kriminalcev, 

ki jih poskušajo ogoljufati. Izvajanje ukrepov preprečevanja pranja denarja za zavezance torej 

ni zgolj strošek, temveč tudi naložba v njihovo varnost, varnost njihovih strank in s tem tudi 

varnost finančnega sistema kot celote (Šeme Hočevar 2007, 214–220). 

Neizpodbitno dejstvo je, da banke kot zavezanci za izvajanje zakonskih določil porabijo za 

dosledno izvajanje ZPPDFT ogromno časa, kadrovskih virov in predvsem ogromno sredstev.  

Z uveljavitvijo novega zakona v letu 2008 so imele banke namreč občutne stroške z 

vzpostavitvijo informacijske podpore, pripravo internih aktov in izobraževanjem delavcev. 

Izvajanje zakona je prineslo bankam ogromno birokracije, kar je v prvem obdobju izvajanja 

zakona vodilo celo do nelojalne konkurence. Banke, ki niso takoj pristopile k uveljavitvi 

zakonskih določil, so od strank zahtevale manj podatkov, zaradi česar so bile banke, ki so se 

striktno držale zakona, od strank deležne očitkov, da zahtevajo preveč podatkov, ki jih stranke 

niso bile pripravljene posredovati.  

Na osnovi lastne prakse lahko trdimo, da je največja težava, s katero se soočajo vse banke,  

izpolnjevanje zakonske zahteve o pridobivanju podatkov o dejanskih lastnikih, še posebej ko 

imamo opravka s tujimi družbami ali pa s slovenskimi družbami, ki so v tuji lasti. Podatke o 

lastništvu naj bi banka pridobila iz sodnega ali drugega javnega registra, pri čemer podatki ne 
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smejo biti starejši od treh mesecev. Če banka podatke pridobi od stranke, le-ti po mnenju 

regulatorja niso verodostojni in kot taki ne zadoščajo za izpolnjevanje zakonskih določil. Po 

drugi strani banke nimamo dostopa do tujih registrov pravnih oseb ali pa je dostop do teh 

registrov povezan z visokimi stroški. Zato so banke v večini prepuščene lastni iznajdljivosti. 

Če pa podatkov ne pridobijo, so deležne sankcij s strani regulatorja. 

Banke si želimo, da bi zakonodajalec upošteval praktično plat izvedbe zakona in morda pred 

uveljavitvijo zakona tudi preveril, ali je nek predlog zakonskega določila sploh možno izvajati 

v praksi.  

Prav tako bi si želeli manj birokracije na področju izvajanja ZPPDFT. Obseg formularjev se 

nenehno povečuje, kar otežuje vzpostavitev poslovnega sodelovanja s stranko. Občutek 

imamo, da je nujnost pridobivanja zakonsko zahtevanih podatkov že skoraj zasenčila 

komercialni del posla.  

Banke se zavedamo tveganj, ki nam jih prinašajo nepopolni podatki o stranki z vidika PPDFT, 

zato veliko časa in sredstev investiramo v pridobivanje in posodabljanje podatkov in 

dokumentacije o strankah. Ker morajo te podatke pridobivati delavci, ki stranko poznajo in so 

z njo v stiku, jim pogosto zmanjka časa za opravljanje primarnih bančnih poslov, za trženje in 

privabljanje novih strank, kar pa z vidika ustvarjanja prihodka banke ni ugodno. 

Seveda je potrebno upoštevati tudi pozitivne učinke, ki jih prinaša v predhodnem odstavku 

opisano poslovanje. Banka svoje stranke skozi množico pridobljenih podatkov lahko zelo 

dobro spozna in pozna, spremlja strankine poslovne aktivnosti in s tem preprečuje še dodaten 

razmah organiziranega kriminala in pranja umazanega denarja.  

Poleg tega banka že v prvi fazi, ko naveže stik s stranko, razmišlja v luči preprečevanja pranja 

denarja. To pomeni, da je banka skeptična do vzpostavitve poslovnega sodelovanja s 

strankami, ki so dvomljivega slovesa in brez integritete ter zato največkrat že v kali zavrne 

poslovanje s tako stranko.  

Hkrati so se aktivnosti v zvezi z izvajanjem ZPPDFT izkazale za koristne pri čiščenju 

bančnega portfolia strank. Banka je namreč s strankami, katerih poslovanje ni bilo skladno s 

poslovno politiko banke oz. je zanje dobila potrditev Urada o sumu pranja denarja, prekinila 

poslovno sodelovanje. 

Na osnovi naše raziskave lahko zaključimo, da je vzpostavljen sistem za PPDFT v izbrani 

banki v splošnem učinkovit in ustrezen.  

Glede na izmenjane izkušnje bank v okviru bančnega interesnega združenja ugotavljamo, da 

je podobna situacija tudi v ostalih poslovnih bankah. Prav zato si banke želimo, da občutno 
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povečan obseg dela in stroški, ki jih je bankam prinesla nova zakonodaja na področju PPDFT, 

ne bi bili zaman.  

Število prijav suma pranja denarja, ki jih banke posredujejo Uradu, se iz leta v leto povečuje. 

Žal pa je izkupiček v Sloveniji na področju pravnomočnih obsodilnih sodb, povezanih s 

pranjem denarja, izredno skromen.  

Zato smo si v bankah enotni v želji, da bi posredovane prijave suma pranja denarja padle na 

plodna tla, tako v okviru nadaljnjih preiskav organov pregona kot tudi obravnav na sodiščih. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1:       Vprašalnik za intervju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

VPRAŠALNIK ZA INTERVJU 

 

1. Kako pomembno se vam zdi področje preprečevanja pranja denarja in financiranja 

terorizma na splošno? 

2. Kaj menite o stanju v Sloveniji na področju PPDFT? 

3. V banki imamo na temo izvajanja ZPPDFT izdane interne akte, to so navodila za delovne 

postopke za izvajanje ZPPDFT, politiko o obvladovanju tveganj na področju ZPPDFT in 

analizo tveganja. Kako podrobno ste prebrali navedene interne akte? V kakšni meri ste 

seznanjeni z njihovo vsebino? Se vam zdijo navodila razumljiva? 

4. Prosimo, pojasnite, kako bi ocenili skladnost vašega poslovanja z internimi akti PPDFT. V 

kakšni meri upoštevate določila internih aktov pri svojem delu? 

5. Kako vidite pomen vaše vloge oz. vašega udejstvovanja pri izvajanju zahtev Zakona za 

preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma v okviru banke kot enega izmed 

zavezancev za izvajanje zakona? Se čutite dovolj usposobljene, razumete in učinkovito 

opravljate naloge s področja PPDFT? 

6. V kakšni meri in katerih tveganj se zavedate v primeru opustitve oz. nezadostnega 

izvajanja  določil ZPPDFT? 

7. Kako natančno ste seznanjeni z višino sankcij, ki jih določa ZPPDFT v primeru kršitve 

zakonskih določil za odgovorno osebo pravne osebe? 

8. Banka ima imenovano pooblaščenko uprave za PPDFT. Kako ocenjujete sodelovanje 

pooblaščenke – v smislu nudenja ustrezne, hitre, kakovostne in zadostne strokovne 

pomoči ter tekočega obveščanja o novostih? 

9. V banki je organizirano redno izobraževanje s področja PPDFT. Kakšno je vaše mnenje o 

izvedbi, pogostosti in kakovosti izobraževanja – so vam v pomoč pri vašem delu, bi kaj 

spremenili, dodali? 

10. Na kakšne težave ste pri svojem delu doslej naleteli glede izvajanja določil ZPPDFT? 

11. Kako na splošno ocenjujete ustreznost in učinkovitost vzpostavljenega sistema za PPDFT 

v banki? 

12. Kako ocenjujete podobo banke v medijih na temo PPDFT? 
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13. Kakšne ukrepe predlagate za izboljšanje oz. morda celo poenostavitev sistema PPDFT v 

banki? 

14. Želite poudariti še kaj, o čemer vas nismo vprašali? 

 

 


