
 
 

 

 

 ACFE SLOVENIJA SEMINAR 

 

Spoštovani! 
 
 
Vabimo vas na ACFE Slovenija seminar, ki bo dne 19.11.2018 od 11.30 – 16.00 ure na 
Ekonomski fakulteti UL. Številko predavalnice vam naknadno sporočimo. 
 
Srečanje bo na temo »Davčni nadzor z metodami odkrivanja prevar in napak«. Davčni 
zavezanci dobro poznajo svoje pravice in svoje obveznosti, pomembno pa je tudi, da 
poznajo obseg pooblastil uslužbencev mobilnih enot, davčnih inšpektorjev in 
kontrolorjev.  Predstavljeni bodo davčni nadzori, ki jih izvajajo mobilne enote, 
kontrolorji, davčni inšpektorji in preiskovalci, kakšni so roki, kateri akti se 
izdajajo.  Posebna pozornost bo namenjena problematiki komuniciranja z davčnim 
organom. Govorili bomo o tem, kako lahko nepravilnost med davčnim nadzorom 
zavezanec sam odpravi in kakšne so prednosti in slabosti tega instituta. Predstavljene 
bodo metode odkrivanja davčnih utaj, metode izborov zavezancev za davek ter sodobne 
metode nadzorov.  Obravnavali bomo ciljno usmerjena področja nadzora, ki jih je javno 
napovedala Finančna uprava, govorili bomo o inšpekcijski praksi po posameznih 
področjih dela in o ugotovljenih nepravilnostih, ki jih javno objavlja Finančna uprava 
Republike Slovenije. Predavala nam bo Saša Gornik, bivša davčna inšpektorica, 
univerzitetni dipl. oec, ki ima 24 let delovnih izkušenj na Finančni upravi Republike 
Slovenije.  
 
Dogodek znaša 35 EUR za CFE in pridružene člane ACFE Slovenija, za študente (na 
dodiplomskem študiju) 35 EUR in za ostale 70 EUR. Kotizacija zajema gradivo (ppt 
predstavitev), pogostitev in potrdilo o udeležbi. Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci 
prevar lahko z udeležbo na dogodku dobite 8 CPE točk.  

 
Prosimo vas za potrditev udeležbe na email: acfe.slovenija@gmail.com in plačilo 
kotizacije, najkasneje do petka 16.11.2018. V kolikor plačilo ne bo sprovedeno do 
zgoraj navedenega datuma, prinesite na dogodek potrdilo o plačilu. Kotizacijo 
poravnate na transakcijski račun društva Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar 
- ACFE Slovenija. Potrdilo plačila in račun boste dobili po elektronski pošti. 
 
Pohitite s prijavami zaradi omejenega števila mest in si še danes priskrbite prosto mesto 
na dogodku.  
 
 
Lep pozdrav,  
 
dr. Sandra Damijan 
vodja usposabljanj ACFE Slovenija 
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Podatki za izpolnitev virmana: 
 
Namen nakazila: kotizacija za Seminar Združenja ACFE Slovenija, ime udeleženca  
Koda namena: ADVA 
Referenca: SI00 05-2018 
TRR: SI56 6100 0000 9536 029 odprt pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana 
 
Ime in naslov prejemnika: 
Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija  
Kardeljeva ploščad 17 
1000 Ljubljana 

 
 

O predavateljici 

Saša Gornik je bivša davčna inšpektorica, univerzitetni dipl. oec, ki ima 24 let delovnih 

izkušenj na Finančni upravi Republike Slovenije. Delo je opravljala kot davčna 

inšpektorica na terenu, zadnjih 10 let pa je na Generalnem finančnem uradu vodila 

organizacijsko enoto za finančni inšpekcijski nadzor s področja davkov. Njeno delovno 

področje je bilo organiziranje in usmerjanje dela na področju inšpekcije davkov, 

priprava strategij, razvoj področja dela in zagotavljanje enotnosti izvajanja predpisov 

s področja obdavčenja. Bila je članica izpitne komisije za opravljanje strokovnih izpitov 

za finančne inšpektorje, sodelovala v različnih državnih delovnih skupinah, prav tako 

pa je bila aktivna pri sodelovanju s širšo in strokovno javnostjo. Sedaj že dobro leto 

opravlja dejavnost davčnega svetovanja kot samostojna podjetnica. 

 

Urnik seminarja 

 

11:00 - 11:30   Registracija in prihod udeležencev 

11:30 – 11:45 Pozdravni govor in predstavitev seminarja  

11:45 - 13:30   I sklop: 
 
− Predstavitev davčnih nadzorov, ki jih izvajajo mobilne enote, 

kontrolorji, davčni inšpektorji in preiskovalci, kakšni so roki 
in kateri akti se izdajajo;   

− Problematika komuniciranja z davčnim organum;  
− Kako lahko nepravilnost med davčnim nadzorom zavezanec 

sam odpravi in kakšne so prednosti in slabosti tega instituta?  
 

13:30 - 14:00   Pavza za prigrizek 

14:00 - 15:30  II sklop:   

− Metode odkrivanja davčnih utaj, metode izborov zavezancev 
za davek ter sodobne metode nadzorov;   

− Pregled ciljno usmerjenih področij nadzora, ki jih je javno 
napovedala Finančna uprava; 

− Inšpekcijska praksa po posameznih področjih dela; 



− Ugotovljene nepravilnosti, ki jih javno objavlja Finančna 
uprava Republike Slovenije;  
 

15:30 – 16:00 Razprava 

16.00 Zaključek seminarja  

*Kava in voda bosta postreženi tekom celotnega seminarja. 

 
 


