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Povzetek 
 
Namen prispvka je opozoriti na problem pranja denarja in na dejstvo, da tudi R Slovenija lahko 
postane ciljna država pralcev denarja. Pralci denarja s pridom izkoriščajo globalizacIjo svetovne 
ekonomije, še posebej liberalizacijo kapitalskih trgov in razvoj mednarodnega plačilnega sistema. 
Uporabljajo vedno nove in nove metode, organi pregona pa se skupaj  s finančnimi in nefinančnimi 
ustanovami trudijo ustvariti zakonodajne, institucionalne in praktične okoliščine, ki bi omogočile 
odvzem kar največ nezakonito pridobljenega premoženja. Igralništvo je povsod v razvitem svetu 
močno regulirana dejavnost, saj lahko zaradi narave posla predstavlja veliko nevarnost za pojav 
družbeno škodljivih pojavov, poleg tega pa omogoča zlorabe in utaje davkov. Država zato strogo 
nadzira to dejavnost. 
Slovenija ima velike možnosti za razvoj turističnega igralništva. Ležimo ob bogatih in k uživanju 
življenja nagnjenih trgih. Ker pa gre pri izgradnji takih centrov za velike kapitalske naložbe, so v 
igralniških družbah mnenja, da morajo za izvedbo tovrstnih investicij biti zagotovljeni ustrezni pogoji. 
Predlogi gredo v smeri občutnega znižanja, oziroma usmerjanja koncesijske dajatve za te namene. 
Torej gre pri doseganju tega kvalitetnega razvojnega preskoka predvsem za področje ukrepov 
nacionalne razvojne politike.  V okviru obstoječe igralniško fiskalne zakonodaje pa lahko računamo le 
na manj intenzivno naložbeno dejavnost, ki bo usmerjena predvsem v manjše in cenejše igralniške 
naložbe za dnevne in manj zahtevne obiskovalce. 
Nedvomno je, da mora država z regulacijo in nadzorom zagotoviti zaščito igralcev, zaščito lastnih 
interesov, kot tudi zagotoviti stabilnost pogojev poslovanja. Dober nadzor torej ni le v korist države in 
uporabnikov igralniških storitev, temveč tudi v korist prirediteljev samih.  Zagotavlja kredibilnost in 
dobro ime dejavnosti. V Sloveniji se je oblikovala kompetentna nadzorna stroka. Igralniška ponudba 
pa se zelo hitro razvija tako v tehnološkem kot v poslovnem smislu. 
 
Ključne besede: globalizacija, pranje denarja, nadzorni mehanizmi, zakonodaja 

 

 

1  Uvod 
 
Globalizacija kapitalskega trga in vedno nove tehnične izboljšave omogočajo legitimno gibanje 
velikih količin kapitala kadarkoli in kamorkoli, ki z relativno omejenim uradnim nadzorom ustvarjajo 
razmere, da se lahko denar vprašljivega izvora priključi ogromnim denarnim tokovom, ne da bi 
pritegnil pozornost. Pogosto je težko razlikovati med kapitalskimi tokovi, spodbujeni zaradi razlik v 
ekonomskih politikah, in kapitalskimi tokovi, ki odsevajo poskuse pranja denarja. Dejstvo je, da je v 
mnogih državah tok tujega kapitala dobrodošel, kaže na to, da neto uvoznice kapitala ne bodo preveč 
natančne pri ugotavljanju izvora prihajajočega kapitala. K nepazljivosti prispevajo tudi podkupljivost 
privatnih institucij, ki upravljajo kapitalske tokove (banke in menjalnice), ter visokih uradnikov, 
odgovornih, da se dogajanje odvija po predpisih. 
 
Mednarodno pranje denarja lahko v času globalizacije povzroči visoke stroške v svetovnem 
gospodarstvu, tako da: 
 
• škoduje učinkovitemu delovanju nacionalnih gospodarstev in vzpodbuja nezadostno ekonomsko 

politiko; 
• počasi spodkopava finančni trg in načenja javno zaupanje v mednarodni finančni sistem, tako da 

povečuje tveganje in nestabilnost sistema; 
• posledica prvih dveh alinej je zmanjšanje stopnje rasti svetovnega gospodarstva. 
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Svetovna globalizacija prinaša nove načine in možnosti prenosa velikih količin kapitala kamorkoli in 
kadarkoli. To pa prinaša s seboj tudi vedno pogostejši gospodarski kriminal, ki ga je čedalje težje 
odkrivati. Pojavlja se v vedno novih oblikah in prinaša stekanje denarnih zneskov s sumljivim izvorom 
v zakonito gospodarsko poslovanje. V razmerah relativno omejenega nadzora se denar vprašljivega 
izvora največkrat s pomočjo bančnih transakcij priključi legalnim denarnim tokovom ne da bi pritegnil 
pozornost. Magistrsko delo se omejuje na obravnavo obstoječe mednarodne pravne ureditve na 
področju preprečevanja pranja denarja ter na obravnavo domače pravne ureditve in zakonodaje, ki 
zajema delovanje proti organiziranemu gospodarskemu kriminalu.  
 
Igralništvo lahko obravnavamo iz različnih zornih kotov. V magistrskem delu obravnavam igralništvo 
izključno z vidika zakonodaje in turističnega produkta in se ne spuščam v vrednotenje tega fenomena 
z drugih vidikov. Predvsem želim predstaviti učinke, ki jih ima lahko ta dejavnost na razvoj turizma. 
Pri tem upoštevam tako pozitivne kot negativne učinke, kakor tudi pogoje, ki zagotavljajo pozitivne 
efekte kot tudi  pogoje, ki zagotavljajo maksimiranje razvojnih koristi na področju turizma.  Opisala 
bom nadzorne mehanizme za preprečevanje pranja denarja na primeru igralnice. 
 
2  Nadzorstvo 
 
Nadzorstvo je in še dolgo bo osrednja človekova dejavnost, saj vedno in povsod pomeni poseganje v 
intimo posameznika, skupine ali institucije. Pomen tudi omejevanje posameznikove svobode, pravice 
do zasebnosti in njihovo podrejanje1. 
Nadzorstveno dejavnost kaže razumeti kot izrazito obliko državne intervencije, s katero poskuša 
država vzpostaviti svoj vpliv na nadzorovance. Pri nadzorstvu je težišče na eni strani na 
samonadzorstvu, na drugi strani pa vključitvi vseh njegovih dejavnikov v ta proces in to zlasti tistih, ki 
se nahajajo zunaj samonadzorstvenih aktivnosti. Zaradi tega se pred vsako nadzorstvo pojavljajo 
zahteve po uspešnem in sprotnem delovanju. Od njega se sme veliko pričakovati le v političnih 
sistemih, v katerih so ekonomske, socialne, politične, varnostne, obrambne in še katere razmere 
stabilne. Če se želi pri nadzorstvu nadzorovalcev dosegati temeljni smoter, to pa je varstvo tako 
posameznika, njegovih človekovih pravic, kakor tudi sistema, potem mora biti to smiselno, pravno 
urejeno, s konsenzom med zakonodajno, eksekutivno in sodno oblastjo dogovorjeno in potrjeno in 
mora uživati podporo javnosti2.    
Vsako nadzorstvo mora biti nevtralno, usmerjeno v delovne procese, namenjeno učinkovitosti dela, 
podrejeno funkcioniranju sistema in v nenehnem iskanju svoje legitimnosti ter mora v svoji končni 
posledici imeti za rezultat nagrado ali sankcijo3. 
 

3  Igralništvo 
 
Igra je prostovoljno opravilo, ki se odvija po določenih pravilih, ena stran zmaguje in druga izgublja. 
Antropologi razlagajo, da je to ena osnovnih človeških potreb. Igre na srečo pa pomenijo poseben 
način razvedrila, kjer igralci stavijo na rezultat igre oz. dogodka in to najpogosteje z denarjem. Takšne 
igre na srečo so: loterije, igre s kartami in kockami, stave na konjske dirke, boksanje in drugi športni 
dogodki. Dobitek je odvisen od sreče oz. naključja (čeprav igre zahtevajo tudi znanje, veščino in 
izkušenost), pa prav tveganje ob možnem dobitku pomeni za marsikoga neustavljiv izziv.  
 
Igre na srečo so torej skozi stoletja vedno ohranjale svoj čar. Razvoj tehnike je omogočil še več novih 
iger (video igre, internet, …), le-te pa so skupaj z drugimi oblikami zabave gotovo postale dostopne 
širšemu krogu ljudi in tako bo njihov razvoj neizbežen. 
 

                                                 

1 Anžič, A., Nadzorstvo nad obveščevalnimi službami (parlamentarno nadzorstvo nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb), Zbornik strokovno-znanstvenih razprav, MNZ, Ljubljana,  1996, str. 15-28.  
2 Prav tam.  
3 Prav tam. 
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3.1 Pranje denarja 
 
Praksa uporablja pojem pranja denarja4 v dveh različnih odtenkih. Po eni strani obravnava pranje 
denarja kot kazenskopravni pojem, kjer je govora predvsem o opredelitvi kazenskih ukrepov proti 
zakrivanju sledi za izvorom nelegalno pridobljenih finančnih sredstev. Po drugi strani pa prevladujejo 
mišljenja, da ga je treba obravnavati in reševati kot problem državnega nadzora nad finančnim 
sektorjem, pri čemer je poudarek na zakonodaji na področju bančnega nadzora in nadzora v upravi. 
Termin »launder« (pranje) je leta 1973 uporabljen v časniku »The Guardin«, in sicer v članku o 
200.000 ameriških dolarjih, namenjenih republikanski predvolilni kampanji v ZDA in opranih v 
Mehiki, t. i. afera Watergate. Termin »money laundering« (pranje denarja) se ne uporablja samo za 
denar, ampak tudi za ostale oblike premoženja, ki prekrivajo dohodke iz kriminalnih dejavnosti. 

 
4  Oblike in vsebine pranja denarja 
 
Danes pranje denarja ne predstavlja več samo pologa gotovine na bančni račun, pač pa se za 
prikrivanje sumljivega porekla denarja uporablja cela vrsta modernih, finančnih in komercialnih 
operacij. Pralci denarja morajo biti vedno korak pred svojimi nasprotniki (organi pregona), kar jih sili 
v uporabo vedno novih metod in poti prikrivanja izvora teh sredstev. Pri tem so še posebej na udaru 
novo nastale demokracije. Tam je finančni sistem šele v izgradnji še posebej, če imajo njihove valute 
možnost, da postanejo konvertibilne valute. Številne analize preiskovalnih organov so pokazale, katere 
finančne in gospodarske institucije oziroma metode pranja denarja nelegalnih zneskov storilci pri 
svojem ravnanju največkrat uporabljajo: 
• nelegalni uvoz denarja. fizični prevoz denarja je pogosto začetna stopnja v procesu prikrivanja 

sledi porekla nelegalnih finančnih sredstev;  
• off-shore centri, beseda izvira iz besednjaka mornarjev in dobesedno pomeni daleč od obale, njen 

prenesen pomen pa je daleč od matične države;  
• fiktivna in navidezna podjetja; navidezno podjetje lahko celo z legalnimi posli prikrije ilegalne 

posle storilca; 
• nakup deviz; operacije menjave so visoko na lestvici monetarnih poslov; 
• igre na srečo in igralnice; pri tej metodi gre za polog denarja v igralnico ali za nakup večje 

količine igralniških žetonov pod pretvezo, da bodo kasneje uporabljeni za igro; 
• transakcije pod identifikacijsko mejo (smurfing); pogosto uporabljena metoda mreže kriminalcev 

je polaganje denarja na številne bančne enote ali agencije iste banke. 
 
4.2 Faze pranja denarja in dejavniki, ki vplivajo na odločitev za pranje denarja  
 
Pranje denarja (angl. Money loundering), ki izhaja iz nezakonitih oziroma nedovoljenih dejavnosti, 
zelo razširjen pojav, ki nima enotne definicije. Upoštevamo lahko opredelitev, ki jo je izdelal FATF 
(Financial Action Task Force on Money Loundering) in po kateri se pranje denarja deli v nekaj 
glavnih faz: 

• plasma (angl. placement) – to je trenutek, v katerem se izvede prva umestitev nezakonitih 
sredstev v finančno verigo; 

• stratifikacija (angl. layering) – oziroma ločevanje sredstev od njihovega nezakonitega izvora, 
ki se praviloma opravi s pomočjo izvršitve določenega števila finančnih transakcij z uporabo 
različnih instrumentov, tudi družbenih, razporejenih v različnih jurisdikcijah; 

• integracija ( angl. integration), ki se izvede s ponovno vpeljavo predhodno »očiščenih« 
zneskov v zakonito ekonomijo, tako da se jim da ekonomski naslov, ki proizvaja dohodek5 

Na to, ali se bo lastnik »umazanega« denarja odločil za pranje denarja, vplivajo naslednji dejavniki: 
• višina zneska; 

                                                 
4 Storilec kaznivega dejanja pranja denarja je lahko vsakdo. 
5 Money Loundering – Stages of The Process, 2004. 
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• odločitev storilca, da hrani pridobljeno premoženjsko korist (namesto, da bi jo kar porabil); 
• odločitev storilca, da poišče relativno varen prostor za svojo naložbo. Izbor je odvisen od 

varnosti uporabljenih postopkov in metod ter od ocenjenih stroškov in prihodkov v zvezi z 
naložbo6. 

 

4.3 Tehnike pranja denarja 
 
Izbor tehnik pranja denarja je odvisen od različnih okoliščin. Na to najprej vplivata storilčevo lastno 
znanje o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in njegove zveze s poklicnimi pralci denarja, ki so 
mu pripravljeni pomagati. Pomembno vlogo pa igrata pri tem tudi vrednost premoženjske koristi, ki jo 
je treba oprati in oblika, v kateri se nahaja. Ni namreč vseeno ali je produkt neke kriminalne aktivnosti 
gotovina ali knjižni denar oziroma nepremičnina ali premična stvar. 
 
Sheme, ki so pri pranju denarja najpogosteje uporabljene, predvidevajo uporabo družb v offshore 
jurisdikcijah. Ponavadi se npr. dobiček iz nezakonite dejavnosti, ki se izvaja znotraj jurisdikcije 
onshore, najprej prenese na tekoči račun pri določeni banki offshore, odprt na ime družbe ustanovljene 
v offshore centru. Ta sredstva nato potujejo skozi različne jurisdikcije spet preko družb z namenom, da 
bi se jih čimbolj oddaljilo od njihovega nezakonitega izvora. Na koncu se praviloma, da bi se denar 
vrnil v izvorno državo, ustanovi družba, ki je prejemnica neke vrste »financiranja« s strani struktur 
offshore. 
 
4.4 Virtualno pranje denarja 
 
Danes je treba upoštevati še en dejavnik tj. globalno medsebojno povezanost informacijskih mrež in 
možnost dostopa do njih preko medmrežja, ki je v tem kontekstu več kot le sredstvo komunikacije. 
Medmrežje ima lahko zgolj funkcijo komuniciranja, lahko pa predstavlja čisto pravo okolje, čeprav 
samo virtualno, ki je lahko ranljivo in propustno za vdor kriminalnih združb. 
Za virtualno pranje denarja se štejejo vse operacije, ki se izvajajo s pomočjo medmrežja in ki 
olajšujejo oziroma ustvarjajo nove mehanizme pranja. 
Če analiziramo glavne oblike virtualnega pranja denarja,odkrijemo splošni kategoriji:  

• sredstveno digitalno pranje denarja; 
• celovito digitalno pranje denarja. 

 

4.5 Sredstveno digitalno pranje denarja  
 
Pod pojmom sredstveno digitalno pranje denarja razumemo celoto operacij, vodenih preko 
medmrežja, ki lahko občutno izboljšajo ali olajšajo klasične načine pranja nezakonito pridobljenega 
denarja. 
 
Medmrežje ponuja možnosti, ki bi jih lahko strokovnjaki izkoristili za zakrivanje in varovanje 
identitete kapitala: 

• spletne finančne posrednike, ki nudijo storitve varstva premoženja (angl. asset protection), 
privatnega bančništva (angl. private banking) in finančnih storitev, ki temeljijo predvsem na 
izjemni diskretnosti; 

• spletno bančništvo (angl. on-line banking) v deželah z zelo strogimi zakonodajami glede 
bančne zaupnosti in z ne povsem dovršenimi predpisi o identifikaciji strank; 

• spletne igre na srečo – po eni strani medmrežje omogoča popolno anonimnost igralcev, po 
drugi strani pa omogoča postavitev teh virtualnih igralnic v dežele s »fleksibilnimi« normami 
glede pranja denarja in s tem plačevanje stav na kakršen koli način. Pri tem je onemogočena 
kontrola transakcij, sumljivih oblastem nadzora; 

                                                 
6 Stroligo, K.: Urad Republike Slovenije za preprečeanje pranja denarja, Ljubljana, Pravna praksa, 1998, str. 43.   
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• spletne finančne posrednike, ki v imenu razširjenega povpraševanja po varovanju osebnih 
premoženj, ponujajo zelo različne storitve, ki so lahko koristne pri stratifikaciji. 

 
V fazi integracije oziroma združevanja denarja z drugimi prihodki zakonite narave ali tvorjenja 
dokazov o njegovem zakonitem izvoru imajo osrednjo vlogo načini, s katerimi je oprani ali »očiščeni« 
denar ponovno vpeljan v običajne tokove ekonomije. V tej fazi prinaša možnost upravljanja sredstev 
preko medmrežja za stoške in možnosti diferenciacije številne prednosti. Ob širitvi možnosti 
investiranja »on-line« smo priča vse hitrejšemu premikanju investicij, od tradicionalnih oblik k 
inovativnim, ki jih je pogosto težko odkriti in odpraviti. 
 
4.6 Celovito digitalno pranje denarja 
 
Shema celovitega digitalnega pranja denarja predvideva, da so vse klasične faze pranja denarja vodene 
z anonimnimi elektronskimi transakcijami, ki se opravijo preko medmrežja. Faza plasmaja, ki je v 
procesu denarja najbolj občutljiva je lahko v digitalni obliki vodena na dva načina, ki sta med seboj 
tesno povezana: 

• s pomočjo avtomatov za prodajo predplačniških kartic (npr. mobikartic) ali polnjenje 
anonimnih pametnih kartic (angl. smart cards), s čimer je denar prenesen na digitalne nosilce. 
Pri predplačniških karticah majhnih vrednosti osebni podatki niso potrebni, medtem ko 
pametne kartice, četudi ponavadi zahtevajo odprtje bančnega računa, izdajo kreditne ustanove 
v državah, ki imajo uzakonjeno visoko bančno tajnost, kupi pa se jih preko omrežja. Kot 
primer lahko vzamemo posameznika, ki zamenja del nezakonito pridobljenega denarja v 
predplačniške kartice, kupljene na avtomatskih razdeljevalcih, preostali del pa na nek način 
naloži na pametno kartico, napisano na anonimni račin na Kajmanskih otokih. Ta možnost pa 
ni daleč od slovenske resničnosti, kjer najbolj razširjeni digitalni pripomoček ni računalnik, 
ampak mobilni telefon. V Sloveniji so pametne kartice GSM kartice, ki jih je mogoče 
napolniti ter so pogosto anonimne, predvsem pa omogočajo lahko in anonimno konverzijo 
likvidnega denarja na vsakem prodajnem mestu. Prenos denarja s kartice GSM na bančni 
račun pa je zlahka opravljen s pomočjo ustanovitve in uporabe fiktivne vroče linije (angl. 
hotline).; 

• s pomočjo sistemov plačil, ki temeljijo na telefonskem kreditu (v ZDA se ti sistemi plačevanja 
imenujejo »phone-money«). Zadnje inovacije, ki so privedle do integracije mobilnega telefona 
z medmrežjem, verjetno potrjujejo združitev teh dveh orodij in s tem tudi možnost prenašanja 
zneska, ki ga imamo na mobilnem telefonu, preko medmrežja. 

 
Te metode so samo primeri, kako lahko vse večja digitalizacija informacij in z njo ekonomskega 
prenosa denarja povzroči takšne spremembe v kriminalu, da postane vprašljiva celotna strategija boja 
proti pranju denarja. 
 
5  Mednarodne aktivnosti s ciljem preprečevanja pranja denarja 
 
Prizadevanja posameznih držav, da problematiko organiziranega kriminala in z njim povezanega 
pranja denarja rešijo v okviru domače zakonodaje ter domačih organizacij in institucij, so se zaradi 
transnacionalnega tovrstnega kriminala kaj kmalu pokazala kot nezadostna. Kljub številnim 
mednarodnim sporazumom o sodelovanju s področja kriminala sta nezakonito pranje denarja in 
pomanjkanje ustrezne zakonodaje s področja bančne tajnosti v mnogih državah praktično onemogočila 
izmenjavo relevantnih in potrebnih podatkov med državami in tako znatno otežila preiskovanje 
tovrstnih dejanj. 
 
V reševanje omenjene problematike se je vključila mednarodna skupnost, ki je v okviru različnih 
svetovnih in regionalnih organizacij skušala ne samo poenotiti predpise med državami, temveč države 
tudi spodbuditi, da omenjenemu področju namenijo ustrezno pozornost.  
 
Med temeljnimi mednarodnimi dokumenti s področja pranja denarja je potrebno omeniti naslednje: 
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• Konvencija Organizacije združenih narodov zoper zakonit promet mamil in psihotropnih snovi; 
• Konvencija Sveta Evrope št. 141 o pranju denarja, izsleditvi, zasegu in zaplembi premoženjske 

koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem; 
• Direktiva Evropske skupnosti o preprečevanju uporabe mednarodnega sistema za pranje denarja; 
• Priporočila za preprečevanje pranja denarja, sprejetih v okviru delovne skupine FATF. 
 
Navedene mednarodne predpise je pri pripravi nacionalnih zakonodaj in ukrepov na področju 
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja upoštevalo veliko držav, vplivali pa so tudi na vse njene 
aktivnosti mednarodnih organizacij. 
Tudi na področju Evrope so v zadnjih letih nastali nekateri premiki na bolje. Evropska unija ima večjo 
skrb za solidarnost in stabilnost kreditnih institucij. Skrbi tudi, da finančni sistemi ne izgubijo ugleda v 
javnosti. Tako je nastala potreba po zakonodaji glede preprečevanja denarja za celotno skupnost, kajti 
posamezne članice sicer same predlagajo ukrepe za zavarovanje njihovega finančnega sistema pred 
pranjem denarja, vendar le-ti niso poenoteni. Poenotenje in koordinacija ukrepov proti pranju denarja 
v državah Evropske unije je potrebna, kajti sicer bi pralci denarja s pridom izrabljali prednosti 
svobodnega pretoka kapitala finančnih storitev, ki jih ta skupni prostor prinaša. 
 
Evropska unija ima tri dele zakonodaje, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja. Prvi je 
Direktiva št. 91/308 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, ki jo je sprejela 
Evropska skupnost v letu 1991. Direktiva zakonsko obvezuje vse države članice, da v svojo 
zakonodajo vključijo zakon o pranju denarja. Drugi del je Konvencija Sveta Evrope št. 141 o pranju, 
odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Tretji predpis 
v zvezi s pranjem denarja je Konvencija Združenih narodov proti nezakoniti trgovini z mamili in 
psihotropnimi snovmi iz leta 1988, ki jo v praksi imenujemo Dunajska konvencija. 
 
5.1 Pravna ureditev nadzora nad legitimnostjo finančnih transakcij v Republiki 

Sloveniji 
 
Problematika gospodarskega kriminala in pranja denarja je neločljivo povezana. 
Prva leta po osamosvojitvi je bila Slovenija tako rekoč povsem brez zaščite. Pred sprejetjem nove 
zakonodaje o pranju denarja Slovenija ni imela sistema, ki bi celovito urejal to področje7. Slovenska 
obstoječa pravna ureditev preprečevanja pranja denarja se je postopoma izoblikovala v letih 1994 do 
1997. V teh treh letih je Slovenija napredovala od nikakršne zaščite pred pranjem denarja do take, ki ji 
učinkovitost priznavajo tudi mednarodni strokovni krogi. 
 
Najprej so se nevarnosti zavedle banke in sprejele dogovor o preprečevanju pranja denarja. Z njim so 
se skušale vsaj delno zavarovati. Takratni zakoni so urejali devizno in bančno poslovanje predvsem v 
okviru kontrolne funkcije banke Slovenije, deviznega inšpektorata v okviru Ministrstva za finance in 
deloma carinskih organov8. 
Druga zakonodaja, ki še ureja področje pranja denarja9: 

• Zakon o kazenskem postopku; 
• Zakon o deviznem poslovanju; 
• Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov zoper zakonit promet mamil in 

psihotropnih snovi; 
• Odredba o organizacijah, ki jih ni treba identificirati pri opravljanju nekaterih transakcij; 
• Navodilo o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja 

denarja; 

                                                 
7 Avšič, V.: Umazani posli: Prste proč!, Ljubljana, Gospodarski vestnik, št. 37, str. 56-57. 
8 Deisinger, M.: Pranje denarja. Pravosodni bilten, Ljubljana 1993, št. 1-2, str.  84-93. 
9 Šeme-Hočevar, V., Čisti ali umazani denar, Ljubljana, Gospodarski vestnik, št. 27, str. 20. 
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• Uredba o metodologiji za notranjo kontrolo v organizacijah iz 2. člena zakona o preprečevanju 
pranja denarja; 

• Zakon o ratifikaciji konvencije Sveta Evrope št. 141 o pranju denarja, izsleditvi, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ratificiran 26.6.1997. 

 
6  Nadzorni mehanizmi in  družbeno urejanje dejavnosti v Republiki Sloveniji 

 
Igralništvo je povsod v razvitem svetu močno regulirana dejavnost, saj lahko zaradi narave posla 
predstavlja veliko nevarnost za pojav družbeno škodljivih pojavov, poleg tega pa omogoča zlorabe in 
utaje davkov. Država zato strogo nadzira to dejavnost in jo tudi nadpovprečno visoko obdavčuje. 
Država si pridržuje monopol nad odpiranjem igralnic, zato mora vsak, ki želi odpreti igralnico, 
pridobiti od države koncesijo in obenem sprejeti obliko strožjega nadzora nad poslovanjem. 
 
6.1 Primer igralnice 
 
Varnost v igralnici je zagotovljena s strogo zakonsko regulativo, z uporabo najsodobnejše tehnologije 
in varnostnih protokolov ter rednim nadzorom poslovanja. Za vzpostavitev delovanja igralnic je treba 
imeti s strani nadzornih služb potrebno pregledan in odobren računalniški sistem, kajti le tako se lahko 
zagotavlja fair odnos do  igralca in preprečuje možnost morebitnih zlorab s strani igralnic. 
Nadzor nad prirejanjem iger na srečo v Sloveniji opravlja UNPIS, kot organ v sestavi ministrstva za 
finance. Poleg nadzora skrbi urad še za naloge, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj in koncesij, nadzira 
poslovna poročila... 
Igre na srečo se lahko izvajajo le z igralno napravo, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi 
zahtevami, in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem postopku po Zakonu o grah na srečo. 
Skladnost igralnih naprav ugotavlja SIQ. 
Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorno informacijski sistem (NIS)  igralnih naprav (on-line 
nadzor), ki je povezan z iformacijskim sistemom nadzornega organa in nadzornemu organu zagotavlja 
neposreden nadzor. 
Nadzorni mehanizmi se lahko izvajajo tako med igralci kot ponudniki storitev. Najobičajnejša je 
starostna omejitev vstopa. Smiselno je tudi prepovedati vstop problematičnim igralcem (prevelikim 
zgubarjem ipd.). 
Objekti regulative so v zakonsko urejenih državah naslednji: 
•  koncesionarji; 
•  računalniški sistemi; 
•  sistemi notranje kontrole; 
•  postopek licenciranja zaposlenih; 
•  postopek finančne kontrole; 
•  hramba zapisov. 
 

6.1.1 Koncesionarji  

 
Prirejanje iger na srečo lahko opravljajo le koncesionarji, ki so za to pridobili ustrezno licenco. V 
magistrskem delu se ne bom ukvarjala s splošnimi pogoji, ki jih morajo ti izpolnjevati, da pridobijo 
licenco za opravljanje te dejavnosti. Omejila se bomo na pogoje, ki jih morajo izpolniti za izvajanje te 
dejavnosti na reguliran način. Ti pogoji so tudi najpomembnejši za operativne potrebe revizorjev, tako 
finančnih in računovodskih izkazov kot revizorjev informacijskih sistemov. Poleg samega nadzora 
koncesionarjev mora imeti državni organ tudi možnost ukrepanja ob večjih kršitvah postopkov ali 
predpisov. Država pri prireditelju permanentno prevzema podatke o finančnem in logističnem delu 
poslovanja (zaradi obdavčitve) ter preverja izvajanje identificiranja. 
S posebnimi metodami, kjer prireditelj ne more zaznati prisotnosti države, preverja izvajanje 
identifikacijskih in finančnih nadzornih funkcij. Smisel je predvsem v živem preverjanju (z dejanskimi 
identitetami oz. z dogovorjenimi virtualnimi identitetami), ali se ustrezno izvaja identificiranje 
igralcev. 
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6.1.2 Računalniški sistemi  

 
Igranje v igralnici se sme izvajati preko potrjenega odobrenega računalniškega sistema.  
 
6.1.3 Sistem notranje kontrole  

 
Igranje se sme izvajati le pod nadzorom potrjenega sistema notranje kontrole, ki vključuje: 
•  sisteme obračunavanja, finančne postopke in sezname računov, administrativne sisteme in 
    administrativne postopke, računalniško programsko in strojno opremo in standardne     
    obrazce ter terminologijo; 
•  postopke in formule za izračunavanje odstotkov zadržane vrednosti, njihov izračun in    
    preveritev; 
•  postopke in standarde za vzdrževanje integritete vseh podatkov in opreme, ki se uporablja  
    pri izvajanju iger po internetu; 
•  postopke za beleženje in izplačevanje dobitkov, za vzdrževanje računov igralcev, za  
    polaganje na račune in prenašanje z računov, postopke za delo s tujimi valutami in za  
    beleženje vseh transkacij, ki se nanašajo na izvajanje iger; 
•  organizacijsko strukturo vodilnih in zaposlenih z jasno razvidnimi pristojnostmi in  
    odgovornostmi; 
•  avtorizacijsko verigo, ki odraža razpršenost odgovornosti med zaposlene pri vseh procesih  
    igranja, vključno z nadzorniki nižjih in višjih pristojnosti; 
•  ukrepi zaščite vseh podatkov, opreme in prostorov, kjer se nahajajo ali shranjujejo. 
 
6.1.4 Licenciranje ključnih zaposlenih 
 
Na ključnih mestih sme koncesionar zaposliti le osebje, ki ima za opravljanje svojega dela ustrezno 
licenco. 
V postopku licenciranja zaposlenih za ključne funkcije je potrebno priložiti poleg kvalifikacijskih 
dokazil tudi dokazila o nekaznovanosti. Predložena zahtevana dokazila je potrebno preveriti s 
poizvedovalnim postopkom in če je potrebno zahtevati še dodatna dokazila ali pojasnila. Nosilec 
licence lahko zapade preverjanju, če je licenco pridobil na upravičen način oziroma če je še lahko 
nosilec licence. To se opravlja, kadar je do licence zaposlenega prišlo s prevaro ali z napačnim 
prikazovanjem podatkov, kadar je nosilec licence spoznan za krivca v prekršitvenem postopku, če je 
varal in se lagal, proizvajal, razpečeval in užival mamila, če se sumi, da ni več spodobna in primerna 
oseba za nosilca licence... Oseba, ki ji je bila licenca odvzeta, ne more zaprositi za drugo licenco prej 
kot leto dni po odvzetju. 
 
6.1.5  Finančna kontrola  
 
Finančna kontrola obsega zlasti: 
•  vodenje računovodskih evidenc, ki točno beležijo in opisujejo transakcije; 
•  hranjenje računovodskih evidenc na način, ki dovoljuje, da se po potrebi iz njih lahko  
    pripravi resnične in poštene finančne oz. računovodske izkaze; 
•  da so finančni izkazi prikladni za revizijo in ustrezno revidirani; 
•  priprava letnih finančnih in računovodskih izkazov, obračuna poslovanja, bilance uspeha in  
    bilance stanja; 
•  posredovanje finančnih poročil v potrjeni obliki; 
•  kaznovanje posredovanja pomanjkljivih, napačnih ali zavajajočih poročil; 
•  koncesionar mora vse račune v povezavi s prirejanjem iger po internetu voditi pri potrjeni  
    finančni instituciji in vsi računi morajo biti potrjeni; 
•  uporaba računov je dovoljena samo za odobrene namene, 
•  koncesionar mora izvesti letno revizijo vseh poslovnih knjig, računov in finančnih izkazov  
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    v povezavi s prirejanjem iger po internetu, in sicer glede na skladnost s potrjenim    
    kontrolnim sistemom in na lastne stroške; 
•  revizijo opravljajo pooblaščeni revizorji; 
•  kopija revizijskega poročila se predloži tudi državni instituciji, ki podeljuje licence. Ta  
    lahko po primernem času zahteva od operaterjev poročilo o zadevah, navedenih v  
    revizijskem poročilu. 
 
6.1.6  Hramba zapisov  
 
Hrambo zapisov opredelimo, kot: 
•  zapise o igranju  je potrebno hraniti pri operaterju ali na odobrenem kraju; 
•  zapisi se morajo hraniti najmanj 1 leto; 
•  brisanje teh zapisov je dovoljeno le z odobritvijo ustanove, ki podeljuje licence. 
 

7  Zaključek 
 
Igralniška industrija se v zadnjih letih sooča z novimi izzivi. Iztekajo se zlata leta elektronske 
tehnologije igralnih avtomatov, ki so pred leti izpodrivali žive igre na igralnih mizah. Pojavlja se 
povpraševanje po storitvah, ki bodo nudile več zabave. Grožnjo pomenijo tudi alternativne ponudbe 
iger na srečo – internet omogoča nastajanje virtualnih igralnic in posega na globalni trg. Ta oblika 
igranja na srečo je lahko za igralnice prednost, saj so stroški tako nižji. Takšno igralništvo se lahko 
uvede s pomočjo novih igralnic, že obstoječih igralnic ali pa kot popolnoma novo ponudbo. Dostopno 
je vsakomur, kjerkoli in kadarkoli. Predstavlja pravo tržno nišo za globalno igralniško industrijo. 
Igralnice bodo na ta način lahko izbirale ciljne trge, določile profile kupcev in to podprle s posebnimi 
marktinškimi prijemi. Igralci preko interneta namreč že pomenijo nov ciljni trg. 
Igralništvo bo preživelo in se razvijalo le kot zabaviščna atrakcija. Pomembna je namreč sinergija med 
igralništvom in neigralniškimi dejavnostmi. Igralnice se bodo morale vedno bolj truditi, da bodo v 
svoje prostore privabljale množice gostov in da bodo sledile specifičnim željam posameznikov. Za 
dosego tega cilja se bodo morale odpovedati visokim profitnim stopnjam – investirati bodo morale v 
mnoge dejavnosti, ki bodo same zase nizko donosne in bodo pokrivale le stroške, pritegnile pa 
množico igralcev na igralnih avtomatih in mizah. Skupni dobički bodo torej kratkoročno padali, 
ustvarjenih pa bo veliko novih delovnih mest in davkov za državo. 
Igralništvo počasi zgublja stigmo iz preteklosti. Vedno bolj postaja privlačen in tudi zaželen turistični 
produkt. Čeprav so bili kazinoji vedno povezani s turizmom, se je pravo masovno turistično 
igralništvo razvilo šele konec prejšnjega stoletja. Evropa ima v igralniškem turizmu dolgo tradicijo. 
Napoleon je prvič tudi zakonsko določil poslanstvo tej dejavnosti, ko jo je umestil v letoviške in 
termalne kraje kot dopolnilo in privlačnost osnovne turistične ponudbe. Koncept sodobnega 
turističnega igralništva pa se je oblikoval v Las Vegasu. Temu konceptu skušajo sedaj slediti vsi 
igralniški resorti po svetu.  
 
V Sloveniji in v večini drugih držav so igralnice subjekt strogih predpisov in nadzora, a kljub temu 
privlačijo pralce denarja.   
Kriminal, predvsem organiziran, je pojav, ki se po svetu razliva kot visoke vode in prodre v vsako 
poro nacionalne in svetovne zgradbe. In več je teh por, bolj zadovoljni so kriminalci. In zelo vseeno 
jim je, kakšni so razlogi za razpoke v enotni fronti, ki naj bi jim stala nasproti: politični, nestrokovni 
ali osebni.  
Kot tarča je za pralce denarja zanimiva tudi Slovenija. Bližina meje pritegne predvsem Italijane, 
Hrvate in državljane držav, nastalih iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Glavni viri kriminalnih 
dejavnosti v Sloveniji so tako ilegalni prehodi meje oziroma tihotapljenje ljudi, davčne prevare in 
trgovina z mamili. Slovenija si seveda ne sme dovoliti, da postane končni cilj pralcev denarja, saj 
umazan denar za sabo povleče nasilništvo, korupcijo, nizke moralne standarde in rušenje celotnega 
gospodarstva. Na srečo se je naša država tega zavedala že takoj po osamosvojitvi, ko je začela urejati 
zakonodajo na tem področju. Upoštevala je mednarodne konvencije in direktive, katerih priporočila je 
uspešno vgradila v svojo zakonodajo. Tako danes Slovenija slovi kot ena najboljših na tem področju – 
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naša zakonodaja je boljša kot v večini držav Evropske unije, naše institucionalne rešitve pa so neredko 
prikazane kot vzor drugim. Seveda pa to ne pomeni, da lahko Slovenija sedaj zaspi na lovorikah. Še 
naprej mora pozorno spremljati dogajanje na tem področju in ne sme dovoliti, da bi postala prijazna do 
pralcev denarja. Zavedati se je namreč treba, da se pranje denarja izvaja v obliki različnih dejanj ter da 
gre za proces, ki ni nikoli zaključen. Denarni zneski, ki izvirajo iz kaznivih dejanj doma ali v tujini, 
niso nikoli popolnoma “čisti”, ne glede na to, koliko “stopenj pranja” je bilo opravljenih. 
Pranje denarja je bilo, je in bo tudi v prihodnje, vendar je od nas samih (organizacij, ki so zato 
pristojne) odvisno v kolikšni meri smo se zmožni in pripravljeni zoperstaviti gospodarskemu 
kriminalu in za kakšno ceno. 
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