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RAZISKOVANJE DAVČNEGA IN PODJETNIŠKEGA SVETOVANJA 
 
(prof. dr. Majda Kokotec-Novak) 
 
A. Vsebina  
Vsebina zbranega gradiva 
 
RAZISKOVANJE DAVČNEGA IN PODJETNIŠKEGA  SVETOVANJA 
I. Podjetniško in davčno svetovanje (dr. Majda Kokotec-Novak, dr. Leon Repovž) 
II.Položaj svetovalne dejavnosti v domovini in tujini (Babnik Marija) 
III. Značilnosti vavčerskega svetovanja  v  Sloveniji (Lorber Nataša) 
IV.Ureditev davčnega svetovanja v svetu (mag. Stanko Čokelc)  
V. Tveganja pri davčnem svetovanju  (mag. Stanko Čokelc) 
VI. Povezave med poslovno in davčno bilanco pri gospodarskih družbah (dr. Majda Kokotec-
Novak) 
VII. Povezave med poslovno in davčno bilanco v bankah, zavarovalnicah, zadrugah, društvih 
in nepridobitnih organizacijah(dr. Majda Kokotec-Novak) 
VIII. Poslovni in davčni vidik prenosnih-transfernih cen (dr. Majda Kokotec-Novak) 
IX. Davčno načrtovanje  (dr. Majda Kokotec-Novak) 
X.Davčno optimiranje pri poslovnih funkcijah (dr. Majda Kokotec-Novak) 
XI. Osnovne značilnosti sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in prikaz metod za 
odpravo dvojnega obdavčevanja (dr. Majda Kokotec-Novak) 
XII. Osnovne  značilnosti  obdavčitve  dobička gospodarskih družb v EU in davčne reforme v 
Nemčiji (dr. Majda Kokotec-Novak) 
XIII.Obdavčitev v davčnih oazah (mag. Stanko Čokelc) 
XIV.Odloženi davki  (dr. Majda Kokotec-Novak) 
XV.Davčna morala (mag. Stanko Čokelc) 
XVI. a Davčne utaje (mag. Stanko Čokelc) 
XVI. b Metode davčnih utaj (mag. Stanko Čokelc, Brigita Franc) 
XVI. c  Preiskovanje prevar (mag. Stanko Čokelc)  
XVII.Tehnike komuniciranja med davčnim svetovalcem in davčnim zavezancem ter med 
davčno upravo in davčnim zavezancem (dr. Majda Kokotec-Novak) 
XVIII.Organiziranost davčne uprave RS in evidence na podlagi podatkov davčnih zavezancev 
(dr. Majda Kokotec-Novak) 
XIX.Računalniška izmenjava podatkov med davčno upravo in davčnimi zavezanci v Sloveniji in 
Evropi (spec. Miran Stanko)  
XX. Organiziranost e-davkov v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem (Slemenjak Erik) 
XXI. Obdavčitev nepremičnin (dr. Majda Kokotec-Novak) 



B. Literatura 
 
Na koncu vsakega poglavja, ki je podano v vsebinskem delu, je navedena literatura – tako 
domača kot tuja za poglobljen študij in individualno raziskovalno delo. 
 
 
C. Raziskovalna naloga 
 
V dogovoru z nosilcem predmeta izbere kandidat raziskovalno nalogo, ki jo bo proučil in o 
njej napisal pisni izdelek. Raziskovalna naloga mora biti izvirna in je lahko s področja 
davčnega in podjetniškega svetovanja ali druge tematike, ki se nanaša na področje davčnega 
računovodstva. Kandidat najprej pripravi pisno zasnovo naloge (cilji, metode in vsebina 
raziskovanja ter uporabljena literatura) in se z nosilcem predmeta dogovori o ustreznosti 
teme in zasnove raziskovanja. 
 
Navodila glede pisanja, zagovarjanja naloge in oddaje raziskovalne  naloge so razvidna iz 
poglavja Navodila za pisanje in oddajo naloge.  
 
 
D. Preizkus znanja 
 
Kandidat opravi preizkus znanja iz vsebine predmeta (70% ocene) ter izsledkov raziskovanja 
(30 % ocene) na naslednji način: 

− Zagovor in ocena raziskovalne naloge, ki jo študent predloži  v strokovno razpravo 
(delavnico) pred izpitnim rokom; 

− preizkus in ocena znanja s področja podjetniškega in davčnega svetovanja in 
davčnega računovodstva. 

 
Ocena, ki jo bo študent dobil pri tem predmetu, bo sestavljena iz: 

− kakovosti izdelane in branjene raziskovalne naloge in odgovorov na zastavljena 
vprašanja (30%); 

− pisnega preizkusa znanja (70%). 
 
 
 

Sklep redne (pisne) seje Katedre za računovodstvo in revizijo, ki je bila  9. decembra 2014 
ob 10.50.  
 
»Katedra v skladu s sklepom 113 seje kolegija dekana z dne 8. 1. 2014 določa, da pri predmetu 
Raziskovanje davčnega in podjetniškega svetovanja  na starem znanstvenem magistrskem 
študijskem programu preverjanje znanja opravi prof. dr. Lidija Hauptman. Podlaga za vsebino in 
način izvedbe preizkušanja znanja so podatki o vsebini predmeta iz uradnega  obrazca predmeta 
(objavljenem na spletnem portalu fakultete) ter informacije o literaturi (veljavni ob zadnji izvedbi 
predmeta) in izpitnem režimu, pridobljeni od nosilke predmeta prof. dr. Majde Kokotec Novak.« 


