
Kateřina Halásek Dosedělová – Senior Manager
Kateřina je višji vodja projektov na področju forenzičnih storitev, zaposlena v praški 
poslovalnici družbe PricewaterhouseCoopers Češka. Je specialistka za sektor finančnih 
storitev. Kateřina se je oddelku za forenzične storitve pridružila oktobra 2006 in je 
sodelovala pri številnih forenzičnih projektih, zlasti s področja skladnosti s predpisi 
in forenzičnih pregledov, aktivna pa je bila tudi na področju analiziranja sporov in 
mednarodnih arbitraž. Njeno delo je vključevalo povezovanje s predstavniki strank, 

pridobivanje in analiziranje papirnih in elektronskih dokumentov, opravljanje intervjujev z ustreznimi 
zaposlenimi, nadziranje projektne skupine in poročanje poslovodstvu stranke, vključno s priporočili za 
izboljšanje internih kontrol in procesov.

Dr. Sandra Damijan Manager
Sandra je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) z več kot 12 let forenzičnih in finančnih 
izkušenj, vključno s preiskavami prevar, korupcije in skladnosti poslovanja. Sandra vodi 
prakso forenzičnih storitev v PwC Sloveniji.

19. 4. 2016, Ljubljana, Slovenija

PROGRAM KONFERENCE

08:30 – 09:00        Registracija & jutranja kava 
09:00 – 09:45         Otvoritev konference: Uvod v ACFE
                                 mag. Mojca Međedović, Predsednica ACFE Slovenija; 
                                         dr. Sandra Damijan, PwC Slovenija – vodja forenzičnih storitev, Vodja izobraževanj pri ACFE Slovenija 
09:45 – 10:15        Prevara se lahko zgodi vsakomur 
                                Per Sundbye, Partner, vodja forenzičnih storitev za JV Evropo pri PwC 
10:15 – 10:45         Vloga države, preiskave in učinkovito preprečevanje prevar
                                dr. Jure Škrbec, Nadzornik za omejevanje korupcije, Služba za nadzor in preiskave, 
                                       Komisija za preprečevanje korupcije
10:45 – 11.00         Odmor
11:00 – 11:30         Nepogrešljivost vrednot in etike v poslu
                                Drago Kos, Predsednik proti-korupcijske delovne skupine OECD  
11:30 – 12:00         Zgled vodstva
                                Ksenija Butenko Černe, Članica uprave in vodja skladnosti poslovanja pri Lek d.d.
12:00 – 13:30        Kosilo
13:30 – 14:30        Program preprečevanja prevar: Preiskovalna funkcija
                                Miran Deželak, Vodja preiskav v Centru skladnosti in integritete poslovanja pri  NLB d. d.
14:30 – 15:30        Predavanje 2: Notranje kontrole: Orodja za učinkovito nadzorno okolje 
                                Katerina Halasek-Dosedelova, Višja Managerka, Finančni kriminal, PwC Češka
15.30 – 15.45         Odmor
15:45 – 17:30         Okrogla miza: Slovenija brez korupcije, pot naprej.
                                          Panelisti: Tomaž Vesel, Predsednik Računskega sodišča RS; dr. Predrag Jovanović, direktor Srbskega urada            
                                                  za javna naročila; Per Sundbye, Partner, vodja forenzičnih storitev za JV Evropo pri PwC; Drago Kos, Predsed-
                                          nik delovne skupine OECD za preprečevanje podkupovanja; Simona Habič, Predsednica TI Slovenija.
                                        Moderator: Mojca Međedović, Predsednica ACFE Slovenija 
17:30 – 18:00         Zaključek konference in mreženje

ZDRUŽENJE PREIZKUŠENIH 
PREISKOVALCEV PREVAR – ACFE SLOVENIJA

Konferenco organizirajo in podpirajo:



Tomaž Vesel 
Rojen je leta 1967 v Ljubljani, je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od 
leta 2013 zaseda mesto predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Kariero 
je začel na Centru vlade RS za informatiko leta 1997, nato pa bil med letoma 1999 
in 2004 član Državne revizijske komisije RS. Konec leta 2003 je bil izvoljen za prvega 
namestnika predsednika računskega sodišča, funkcijo pa je opravljal med februarjema 
2004 in 2013, ko je bil imenovan za vrhovnega državnega revizorja za revidiranje 

negospodarskih javnih služb.

Ksenija Butenko Černe 
Se je v začetku leta 1994 zaposlila v Leku d.d. Od prihoda dalje deluje na pravnem 
področju, predvsem v okviru mednarodno-gospodarskih, statusnih in regulatornih 
zadev ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 dalje kot izvršna 
direktorica vodi Pravne zadeve. V začetku leta 2005 je bila imenovana za vodilno 
pravno svetovalko Sandoza za področje Srednje in Vzhodne Evrope. Julija 2005 jo je 
nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d.d. Prevzela je odgovornost 

za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in EU 
zakonodajo ter za delovanje Leka kot družbeno odgovornega podjetja.
 

Miran Deželak 
Od sredine leta 2013 vodja preiskav pri NLB d.d. v centru za skladnost poslovanja. Pred 
tem je več let deloval na različnih pozicijah znotraj Ministrstva za notranje zadeve. 
Nazadnje je več kot tri leta opravljal funkcijo vodje preiskovalne skupine finančnih utaj 
v sektorju ekonomskega kriminala v Ljubljani. V letu 2013 je tudi magistriral na Evropski 
pravni fakulteti s temo: Pojavi pranja denarja in arbitražnega sodišča: problem pristojnosti 
in moči arbitražnega sodišča.

dr. Jure Škrbec
Zaposlen je v KPK. Njegova profesionalna kariera na področju preprečevanja in boja proti 
korupciji se je pričela v letu 2006, ko se je zaposlil na Komisiji za preprečevanje korupcije, 
kjer je še vedno zaposlen, trenutno kot nadzornik za nasprotje interesov. Njegova 
dela in naloge v teh letih so bile: preiskovanje in preučevanje korupcijskih ravnanj, 
nezdružljivosti funkcij, omejitev poslovanja, nasprotja interesov, daril in ostalih nalog 
povezanih s korupcijo, organiziranje študijskih obiskov, konferenc in predavanj, izvajanje 

predavanj za tuje in domače javne uslužbence, vključevanje v mednarodne dejavnosti in analiziranje 
pojava korupcije. 

Per A. Sundbye – Partner
Ima več kot 20 let izkušenj na področju revidiranja in svetovanja in je strokovnjak na 
področju skladnosti, posebnih preiskav, podpore za reševanje sporov ter preprečevanja 
prevar. Ima bogate mednarodne izkušnje z več kot 15 let delovanja v tujini, vključno z 
Švico, Nemčijo, Veliko Britanijo ter državami srednje in vzhodne Evrope s prepoznano  
višjo stopnjo tveganja za korupcijo. Per posveča velik del svojega časa finančnemu 
sektorju in je sodeloval pri projektih vezanih na Citigroup, ABN Amro, KBC in hčerinske 

družbe, Deutsche, Commerzbank, Royal Bank of Scotland.Odlikuje se z neposrednim pristopom in 
aktivno sodeluje pri poslih.

Simona Habič 
Simona Habič že od leta 2008 predseduje slovenski podružnici Transparency International. 
Poleg tega že vrsto let dela tudi na javni radioteleviziji kot voditeljica pogovornih oddaj 
na Valu 202. V letih od 2012 do 2014 je bila del raziskovalne skupine Evropske komisije 
v okviru direktorata za notranje zadeve na temo preprečevanja korupcije in priprave 
rednih ocen držav. Prav tako nastopa v vlogi raziskovalke in mentorice diplomantom. 

Na konferenci bodo sodelovali ugledni strokovnjaki iz Slovenije in tujine:

Predrag Jovanović 
Predrag je direktor Urada za javna naročila v Srbiji. Deloval je tudi kot podpredsednik 
Sveta za boj proti korupciji, je tudi ustanovitelj Transparency Srbije, nacionalne izpostave 
Transparency International. Med drugim je prejel ameriško priznanje “Vsakdanji junak” 
(2006), bil je tudi imenovan za “osebnost leta” (2009) s strani OVSE, za njegova prizadevanja 
za povečanje preglednosti in omejevanja korupcije na področju javnih naročil. Delal 
je 12 let kot raziskovalec na Ekonomskem inštitutu v Beogradu. Trenutno poučuje na 

Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Beogradu, na magistrskem programu Management v 
javnem sektorju.

Drago Kos 
Je predsednik Delovne skupine OECD proti podkupovanju. Od leta 2015 je posebni 
ekspert CIPE (Center for International Private Enterprise) iz ZDA, zadolžen za vzpostavitev 
poštenega poslovnega okolja v Ukrajini. Med leti 2003 in 2011 je bil predsednik Skupine 
držav proti korupciji (GRECO) pri Svetu Evrope. Bil je prvi predsednik slovenske Komisije 
za preprečevanje korupcije, še pred tem pa sopredsedujoči organizacije “Evropski partnerji 
proti korupciji” (EPAC) in član Združenja ZDA za etiko upravljanja (COGEL).

O ACFE Slovenija:

Slovensko Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenija je regijski odsek 
mednarodne krovne organizacije Association of Certified Fraud Examiners ACFE, največje 
svetovne organizacije za usposabljanje na področju boja zoper prevare. Združujemo 
regionalne člane združenja ACFE, nosilce naziva preizkušenega preiskovalca prevar 
– Certified Fraud Examiner (CFE) in druge, ki se poklicno ukvarjajo s preprečevanjem in 
preiskovanjem prevar in gospodarskega kriminala.

O konferenci:

Dne 19. 4. 2016 se bo v City Hotelu v Ljubljani odvijala prva konferenca o prevarah in njihovem 
preprečevanju v organizaciji ACFE Slovenija in sodelovanju z PwC Slovenija. Na konferenci 
bodo sodelovali ugledni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, s čimer bodo udeleženci imeli 
možnost pridobiti informacije o najnovejših dognanjih na področju upravljanja s tveganji 
prevar iz prve roke, obenem pa navezati stike s kolegi, ki delujejo na predmetnem področju.

Konferenca je namenjena:

 vsem, ki se strokovno ukvarjate ali se nameravate ukvarjati z obvladovanjem prevar ali s  
    sorodnimi področji, 
 predsednikom in članom uprav in nadzornih svetov oziroma direktorjem in predstojni-
kom 
   organizacij, zaradi vaše odgovornosti pri upravljanju s tveganji prevar,
 študentom področij, povezanih z upravljanjem s tveganji prevar.

Vsi udeleženci boste prejeli potrdilo o udeležbi na konferenci. Imetniki CFE licence boste z 
udeležbo na konferenci pridobili 8 CPE točk.


