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VABILO NA 38. RAZISKOVALNI FORUM,  

dne 19. december 2012,  

ob 16.00 uri v predavalnici 19 na Fakulteti za upravo.  

 

 

Dnevni red 38. raziskovalnega foruma:  
 

mag. TATJANA KOZJEK; predstavitev doktorske disertacije z naslovom: FLEKSIBILNOST DELA V 
UPRAVNIH DEJAVNOSTIH. 

 

Problem fleksibilnosti se je pogosteje začel obravnavati kot ena izmed posledic spremenjene podobe družb. Fleksibilnost namreč vpliva 

na način in organizacijo dela v organizacijah, na posameznikovo dobro počutje v organizaciji, na njegovo produktivnost, usklajevanje 

poklicnega in zasebnega življenja, na ponudbo ter povpraševanje na trgu dela in drugo.  

Raziskovanje v okviru disertacije je bilo usmerjeno v proučitev fleksibilnosti na področju dela in varnosti zaposlitve ter njune povezave z 

učinkovitostjo organizacij. V raziskavo so bili vključeni tako zaposleni v javnem kot v zasebnem sektorju. Ugotoviti se je želelo, ali 

obstaja povezanost med fleksibilnostjo in učinkovitostjo organizacij ter varnostjo posameznikov. Rezultati so pokazali šibke pozitivne 

povezanosti med poučevanimi spremenljivkami.  

Z metodo DEA, se je ugotavljal način delovanja organizacij v smislu razmerja med ocenjeno učinkovitostjo ter ocenjeno fleksibilnostjo in 

varnostjo. Rezultati postavljajo na optimalno ovojnico Centre za socialno delo in Upravne enote, zelo blizu pa je še Davčna uprava. 

 
mag. TATJANA JOVANOVIĆ; predstavitev doktorske disertacije z naslovom: MERJENJE VPLIVA 
PRAVIL PROTI DAVČNEMU IZOGIBANJU V EVROPSKI UNIJI NA OBDAVČENJE MEDNARODNIH 
PODJETIJ. 

 
Globalizacija je preoblikovala gospodarstvo in postavila velik poudarek na poslovanje mednarodnih podjetij. Slednja so dobila možnost 

premeščanja dobičkov iz držav z visoko v države z nizko obdavčitvijo, za kar obstajajo številne strategije davčnega načrtovanja. Ena 

izmed strategij je tudi alokacija računovodskih dobičkov z vplivom na finančno strukturo, pri kateri podjetja preferirajo dolžniško 

financiranje, saj prinaša strošek obresti, ki zmanjšuje davčno osnovo za plačilo davka. Z namenom zaščititi davčne prihodke nacionalnih 

gospodarstev ter zmanjšati diskriminatornost do domačih podjetij so države EU v zadnjem desetletju intenzivirale metode oz. načine, ki 

odpravljajo davčno izogibanje.  Tem trendom in dognanjem je sledil tudi slovenski zakonodajalec, ki je v reformi iz leta 2004 vpeljal v 

slovenski materialni predpis  pravilo tanke kapitalizacije. Cilj raziskave je bil ugotoviti ali model povezave instituta tanke kapitalizacije s 

finančnimi in investicijskimi odločitvami velja  tudi za Republiko Slovenijo oz. analizirati posledice vpeljave davčnega instrumenta na 

kapitalsko strukturo podjetij v RS, na investicije ter na samo raven davčnih prihodkov države po 01. 01. 2005 glede na obdobje pred 

vpeljavo tega instrumenta. Slednji je razširjen še na analizo vpliva morebitne harmonizacije DDPO po konceptu CCCTB na poslovne, 

predvsem pa finančne odločitve podjetij, s ciljem ugotoviti ali bi morebitna uvedba koncepta imela kakšen vpliv na strukturo kapitala oz. 

investicij. Postavljeni model preverbe izpostavlja disertacija kot izhodišče za oblikovanja slovenskega davčnega modela, ki naj na pravni 

platformi zajame vse pomembne vidike novih davčnih predpisov v prihodnje in s tem zagotovi učinkovito zakonodajo. 

 

Vabljeni:  

- raziskovalci in učitelji, ostali strokovni delavci, študenti in diplomanti ter ostala zainteresirana znanstvena in strokovna 
javnost. 

 
 
  Lepo pozdravljeni, 

izr. prof. dr. Primož PEVCIN, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost  


