
 
 

 

 

 ACFE SLOVENIJA SEMINAR 

 

Spoštovani člani nadzornih odborov občin! 
 
Vabimo vas na ACFE Slovenija seminar na temo "Odziv nadzornih odborov občin na 
ugotovljene nepravilnosti pri opravljenih nadzorih". V mesecu marcu 2022 je 
namreč Komisija za preprečevanje korupcije poslala dopis, naslovljen na nadzorne 
odbore občin, o priporočilih glede pričakovanega ravnanja članov nadzornih odborov 
občin pri zaznavanju kršitev, ki so v pristojnosti drugih organov. Po naših informacijah 
se je ob prejemu tega dopisa na številnih sejah nadzornih odborov odprlo veliko 
vprašanj, zato smo se na ACFE Slovenija - Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar 
odločili, da organiziramo dogodek, namenjen članom nadzornih odborov občin. Na 
dogodku bo predstavnica Komisije za preprečevanje korupcije, Vodja Službe za nadzor, 
ga. Katja Mihelič Sušnik, predstavila predmetno problematiko, v nadaljevanju pa bo 
potekala okrogla miza namenjena izmenjavi izkušenj članov nadzornih odborov. Na 
okrogli mizi bo poleg predstavnice Komisije za preprečevanje korupcije, sodeloval tudi 
dr. Franc Žohar, strokovnjak za lokalno samoupravo. 
 
Seminar bo potekal dne 14. 6. 2022 od 16:00 – 18.00 ure v konferenčni dvorani 
Upravne akademije na naslovu Langusova 4, 1000 Ljubljana (dvorana v 1. nadstropju). 
Število udeležencev je omejeno, zato vam priporočamo, da se čim prej prijavite in si 
na ta način zagotovite udeležbo. Udeležnina znaša 50 EUR, za člane Skupnosti občin 
Slovenije 40 EUR. Prosimo vas za potrditev udeležbe na elektronski naslov 
acfe.slovenija@gmail.com in plačilo kotizacije, najkasneje do petka 10. 6. 2022 
(podatki za plačilo so navedeni spodaj). V kolikor bo plačilo izvedeno kasneje, vas 
prosimo da potrdilo o plačilu prinesite s seboj.  
 
Podatki za plačilo: 
 
Namen nakazila: kotizacija za seminar ACFE, ime udeleženca  
Koda namena: ADVA 
Referenca: SI00 01-2022 
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 nas 
 
ACFE Slovenija - Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar želi aktivno pomagati pri 
krepitvi integritete in preprečevanju korupcije v Sloveniji. Že od ustanovitve leta 2014 
dalje z raznimi izobraževanji dvigujemo zavedanje o pomembnosti preprečevanja in 
zgornjega odkrivanja prevar, med drugim smo bili tudi partnerji v projektu Fraud 
Awarness Week. 
 

mailto:acfe.slovenija@gmail.com


Predavateljica: 
 

Katja Mihelič Sušnik je leta 2004 diplomirala na Ekonomski 
fakulteti UL in se zaposlila v Merkur d.d. na področju tržnih 
raziskav in nabave. Leta 2009 se je zaposlila v Novi KBM d.d., 
leta 2011 pa na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) 
na področju izvajanja nadzora in preiskav sumov kršitev 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v 
subjektih javnega sektorja, s poudarkom na družbah s 
kapitalsko naložbo države v povezavi s postopki upravljanja 
državnih naložb, postopki kadrovanja ter prepoznavo 
korupcijskih tveganj pri upoštevanju najvišjih standardov etike 
in integritete v okviru korporativnega upravljanja teh družb. 
Izvaja usposabljanja na temo načrtov integritete, korupcijskih 
tveganj v družbah s kapitalsko naložbo države, institutov po 
ZIntPK in praks Komisije ter pripravlja dogodke ob dnevu boja 

proti korupciji. Od leta 2017 vodi Službo za nadzor, pod okrilje katere med drugim 
spada vodenje nadzornih postopkov, prepoznava korupcijskih tveganj ter podajanje 
priporočil in pobud za transparentno delovanje javnega sektorja.  
 
Udeleženci okrogle mize: 
 
Dr. Franc Žohar 

Skozi svoje celotno delovanje ga spremljata dva temeljna 
cilja, reševanje problemov in uspešno sodelovanje. Delal je na 
gradbenem podjetju Gradis Celje, Zavodu za urbanistično 
načrtovanje, Občini Laško, Občini Radeče, bil sočasno nekaj 
časa direktor ZD Radeče, delal na Premogovniku Velenje in na 
Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 
Sektor za lokalno samoupravo, Ministrstvu za pravosodje in 
javno upravo, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za 
notranje zadeve in sedaj ponovno na Ministrstvu za javno 
upravo – Služba za lokalno samoupravo. Predaval je na Višji 
šoli v Celju, Višji šoli B2 v Ljubljani, Mariboru in Portorožu, na 
Visoki šoli za komercialne vede, kasneje Fakulteti za 
komercialne vede in poslovne vede v Celju, trenutno predava 

Višji šoli B2 v Ljubljani. Vpisan je v register strokovnjakov Nacionalne agencije za 
kakovost v visokem šolstvu. Objavlja v različnih znanstvenih in strokovnih revijah, s 
področja lokalne samouprave, javnih financ, prava in logistike, v slovenskem, hrvaškem 
in angleškem jeziku, o čemer priča več kot dvesto-petdeset enot v COBISS-u. 
 
Dr. Jure Škrbec, CFE 

Predsednik ACFE Slovenija, preizkušeni preiskovalec prevar 
(CFE) in predsednik nadzornega odbora Občine Borovnica. Leta 
2012 je doktoriral na področju  korupcije in pravne države. Od 
leta 2007 je zaposlen na Komisiji za preprečevanje korupcije 
Republike Slovenije, kjer opravlja nadzorne naloge 
(samostojno preiskovanje različnih neetičnih in nezakonitih 
ravnanj, nasprotij interesov, omejitev poslovanj in 
nezdružljivosti funkcij), vodi prekrškovne in druge upravne 
postopke ter izvaja predavanja in izobraževanja domačih in 
tujih slušateljev. Je aktiven v mednarodnem okolju preko 

različnih ekspertnih del v okviru Evropske komisije, Sveta Evrope, Združenih narodov, 
USAID ter drugih mednarodnih organizacij.  
 



Anita Nikolič 

Predsednica nadzornega odbora Občine Ig. Je preizkušena 

notranja revizorka z dolgoletnimi izkušnjami v notranji reviziji 

Slovenskih železnic. Pred tem je, od leta 1987 dalje, opravljala 

naloge na različnih delovnih mestih v isti družbi. Poleg izvajanja 

revizij na različnih področjih, od obračuna plač do osnovnih 

dejavnosti v odvisnih družbah skupine SŽ, je izvajala tudi naloge 

pooblaščenke za preiskavo anonimnih prijav. Je članica 

upravnega odbora IIA – Slovenskega inštituta, certificirana 

nadzornica in članica Združenja nadzornikov Slovenije. 
 

  

Milan Bogatič 

Predsednik nadzornega odbora Občine Izola v obdobju 2019-

2022. Svojo poklicno pot je pričel na barki pri Splošni plovbi, 

nato je kot strojni tehnik delal v več obalnih oziroma primorskih 

podjetjih (Tomos, Lama, Mehanotehnika), leta 1972 pa se je 

zaposlil v tedanji Zvezni carinski upravi. V slovenski carinski 

službi je po letu 2004 zelo veliko delal na mednarodnih 

povezavah na področju carine. Bil je koordinator kontaktnih 

skupin (npr. za južna pristanišča (tim. ODYSSUD) in za severna 

pristanišča (tim. RALPH)). Sodeloval je tudi pri slovenskem 

državnem projektu pri preučevanju predloga za ustanovitev slovenske obalne straže, 

vendar ta ideja ni bila uresničena. Pred upokojitvijo je bil direktor Carinskega urada 

Koper.  
 
Povezovalka dogodka: 
 
mag. Polona Pergar Guzaj 

Predsednica nadzornega odbora Občine Hrastnik. Je aktivna 

preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, z 

veljavnimi mednarodnimi nazivi s področja notranjega revidiranja 

(CIA), preiskovanja prevar (CFE), notranjega revidiranja finančnih 

storitev (CFSA) in ocenjevanja upravljanja s tveganji (CRMA). V 

letu 2015 je pridobila Certifikat ZNS - potrdilo o usposobljenosti 

za opravljanje funkcije člana NS in UO. Je članica upravnega 

odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut 

(predsednica v obdobju 2011 – 2019) in članica upravnega odbora 

Združenja preiskovalcev prevar ACFE Slovenija. S področji, povezanimi z upravljanjem 

organizacij (zlasti z notranjim revidiranjem) se ukvarja že od leta 2001 dalje, ves čas 

kot vodja notranje revizije. Od leta 2014 deluje v družbi 4E, pomoč pri upravljanju 

organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o., kjer vodi različne projekte, od zunanjih 

presoj kakovosti, repozicioniranja funkcije notranje revizije, vpeljevanju in razvoju 

upravljanja tveganj, pa tudi projekte na področju preprečevanja in odkrivanja prevar.  
 
  
  
  
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Splo%C5%A1na_plovba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tomos
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mehanotehnika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugoslovanska_carinska_slu%C5%BEba_(1944-1991)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Carinska_uprava_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Carinska_uprava_Republike_Slovenije

