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VABILO NA 10. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 25. marec 2008,  

ob 17.00 uri v P19 

 
 
Dnevni red 10. raziskovalnega foruma:  
 
 
I. Borut HORJAK: Primerjava sistema dohodnine v Sloveniji in izbranih državah 

(predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Stanka Setnikar – Cankar  

 
POVZETEK: Magistrsko delo obravnava sistem dohodnine v Sloveniji in v primerjalnih 
državah. Sistem dohodnine je obravnavan po osnovnih elementih vsakega davka, to so 
davčna osnova, zavezanec, olajšave, stopnje in administrativni element, v okviru 
administrativnega elementa pa je obdelan tudi mednarodni vidik administriranja dohodnine.  
Posebej je obravnavan javnofinančni vidik v Sloveniji in primerjalnih državah. Rezultati 
primerjav dohodninskih ureditev med državami pokažejo, da je v Sloveniji sistem dohodnine 
podoben dohodninskim sistemom v primerjalnih državah. V raziskavi  sta podrobneje 
obdelana dohodninska elementa olajšave in stopnje v teoretičnih rešitvah in v Sloveniji 
veljavni ureditvi.  Na osnovi ugotovitev so predlagane spremembe sistema dohodninskih 
olajšav v Sloveniji v smislu izvajanja kontrole upravičenosti do olajšav na davčnem organu. V 
raziskavi je dokazano, da uvedba enotne davčne stopnje namesto sistema progresivnih 
dohodninskih stopenj v dohodninski sistem ne bi prinesla praktično nobene poenostavitve 
sistema, čeprav je to bil eden od osnovnih argumentov predlagateljev njene uvedbe. Že 
realizirane spremembe in v tem delu predlagane spremembe administriranja dohodnine bodo 
poenostavile in racionalizirale postopke davčnega organa v zvezi z odmero dohodninske 
obveznosti zavezancem, samim dohodninskim zavezancem pa zmanjšale obremenitev z 
izpolnjevanjem dohodniske obveznosti na najmanjšo možno mero. 

 

 



II. Meta BIZJAK:  Prednosti in slabosti javnega naročanja v Sloveniji (predstavitev 

izsledkov raziskave v okviru magistrskega dela) 

Mentor: prof. dr. Slavka Kavčič  

 
POVZETEK: Magistrsko delo obravnava problematiko javnega naročanja v Sloveniji od leta 

1997 do danes. V ta namen so sistematično predstavljeni vsi instrumenti javnega naročanja 

(pojem javnega naročila, pojem naročnika, temeljna načela javnega naročanja, vrste 

postopkov javnega naročanja, razpisna dokumentacija, ponudba in pravno varstvo). Določila 

v sedanji in pretekli slovenski zakonodaji so ocenjena kritično, tako s stališča naročnika kot 

ponudnika. Z magistrskim delom je dokazano, da je sistematično urejanje naročanja blaga in 

storitev na trgu, kjer kot naročnik nastopa javni sektor, smiselno in nujno za gospodarno 

porabo javnih sredstev, da pa morajo biti postopki čim manj formalizirani. Kljub dobrodošlim 

spremembam v novi zakonodaji s področja javnega naročanja  s konca leta 2006, so v delu 

predstavljeni problemi, ki na področju javnega naročanja ostajajo nerešeni. Predlagane so 

nekatere spremembe zakonodaje s področja javnega naročanja in tudi drugih predpisov, kar 

bi omogočilo učinkovitejši nadzor in posledično porabo javnih sredstev proračunskih 

uporabnikov. 

 
 
III. Aleš ČERNIVEC : Organiziranje in delovanje Direktorata za policijo pri strokovnem 

usmerjanju in nadzoru policije (predstavitev izsledkov raziskave v okviru magistrskega 

dela) 

Mentor: prof. dr. Štefan Ivanko  

 
POVZETEK: Magistrska naloga prikazuje ureditev usmerjanja in nadzora policije, ki ga izvajajo 

uslužbenci Direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Rezultat je analiza obstoječega 

stanja na Direktoratu za policijo na Ministrstvu za notranje zadeve. Nadzor nad policijo je ena 

od temeljnih predpostavk demokratične družbe. Učinkovit nadzor nad policijo pa strateški cilj 

za dosego katerega je potrebna vzpostavitev sistemskega pristopa, ki ga je treba stalno 

izpopolnjevati. Z doseženimi rezultati je bilo ugotovljeno, da se nadzor, nad delovanjem in 

izvajanjem nalog policije, izvaja tudi preko pritožb. Zaradi boljšega in ustreznejšega 

preiskovanja kaznivih dejanj, je potrebno združiti skupino strokovnjakov iz policije ter tožilcev 

na Vrhovnem državnem tožilstvu, kjer bodo skupaj z tožilci preiskovali kazniva dejanja zoper 

policiste. 

 

 
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  


