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VABILO NA 8. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 22. januar 2008,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 8. raziskovalnega foruma:  
 
 
I. Doc. dr. Maja KLUN: predstavitev izhodišč in vsebine predloga mednarodnega 

raziskovalnega projekta AQUINAS – A Quantitative Assessment of Administrative Burdens 

for Public Administration  

 

POVZETEK: Namen projekta, ki ga je projektna skupina pripravila za najavo v okviru 7. 

okvirnega programa, je razvoj metodologije za merjenje in ocenjevanje administrativnih 

stroškov in bremen na ravni javne uprave. Za odpravo administrativnih ovir in boljšo 

regulativo namreč ni dovolj samo zmanjševanje administrativnih stroškov za podjetja, ampak 

morajo biti stroški nižji tudi za javno upravo, saj se le - ta financira iz zasebnih sredstev preko 

davkov in drugih dajatev. V primeru, ko se administrativni stroški samo prelagajo iz ene 

skupine na drugo, ne zmanjšujemo celotnih stroškov. Z razvojem modela Aquinas želimo 

meriti stroške in bremena tudi na ravni države. Vzporedno z modelom bo nastala tudi 

informacijska podpora modelu, ki bo poenostavila merjenje stroškov ter omogočila 

ovrednotenje različnih scenarijev sprememb regualtive. 

 
 

 
 
 
 



II. Andreja STUPAR: Davčni nadzor nad velikimi davčnimi zavezanci (predstavitev 

izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Stanka Setnikar – Cankar  

 

POVZETEK: Magistrsko delo obravnava problematiko nadzora nad davčnimi zavezanci, ki so iz 

ekonomskega, socialnega in političnega vidika najpomembnejši za državo. Večina davčnih 

administracij v Evropi ima enako kot Slovenija organiziran nadzor nad davčno 

najpomembnejšimi in najizdatnejšimi zavezanci na način, kot ga je priporočil Mednarodni 

denarni sklad. To pomeni, da imajo organizacijsko obliko, bodisi samostojno ali v okviru 

obstoječih davčnih uradov, ki se ukvarja z največjimi davčnimi zavezanci. S tem se podobnost 

med državami tudi konča, saj je ureditev izvajanja davčnega nadzora nad velikimi davčnimi 

zavezanci v primerjanih državah precej različna in odvisna od ekonomske razvitosti in 

gospodarske moči poslovnih subjektov, s katerimi imajo posamezne davčne administracije 

opravka in od same razvitosti in razpoložljivosti materialnih virov posameznih davčnih 

administracij. Na podlagi opravljene mednarodne primerjave z izbranimi državami in analize 

prednosti in slabosti ureditve davčnega nadzora nad velikimi davčnimi zavezanci v Sloveniji je 

predlagan nov model organiziranosti izvajanja davčnega nadzora pri teh zavezancih, ki 

povzema nekatere rešitve iz mednarodnega okolja in jih prilagaja pogojem in zavezancem v 

slovenskem prostoru.  

 

 

 

 
 
Vabljeni:  
- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študentje in diplomantje ter ostala 

zainteresirana znanstvena in strokovna javnost.  
 
 
 
 
Lep pozdrav, 

Prof. dr. Mirko VINTAR, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


