
 

 

 

Vabimo vas na 3. spletno strokovno klepetalnico 

 

v četrtek, 6. maja 2021, ob 13. uri 

na spletni platformi Zoom 

 

PROGRAM: 

 KAJ NAM PRINAŠA  

PRVI PAKET DEBIROKRATIZACIJE?  

 

Gost strokovne klepetalnice: 
mag. Ivan SIMIČ, Simič & partnerji, d.o.o. 

Mag. Ivan Simič je davčni svetovalec, nekdanji direktor slovenske (2006 do 2008) in srbske 
(2013) davčne uprave, nekdanji član Fiskalnega svet Republike Slovenije (2009 – 2012), bil je 

predsednik Nogometne zveze Slovenije in dvakrat predsednik evropskega združenja davčnih 
uprav (IOTA). Končal je Pravno fakulteto v Ljubljani in magistrski študij davčnega prava na 

Pravni fakulteti v Mariboru.  
V letih 2006 – 2019 je bil, po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-Fin-Lex, dvanajstkrat 

izbran za najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji, leta 2013 pa je bil v organizaciji 
Evropskega združenja manager iz Sarajeva, izbran za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka 

v jugovzhodni Evropi« in to za izjemni prispevek pri uvajanju pozitivnih sprememb v davčnih 

sistemih Republike Slovenije in Republike Srbije.  
Je večinski lastnik holdinga Skupina Simič & partnerji d.o.o. ki ima v lasti več družb, ki se 

ukvarjajo z davčnim svetovanjem, računovodstvom, izobraževanjem davčnih zavezancev in 
izdajanjem revije o davkih – DENAR, znana je njegova Davčna akademija Ivana Simiča. Je tudi 

predsednik Davčno svetovalne zbornice Slovenije in predsednik vladnega Strateškega sveta za 
debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.  

Kot davčni svetovalec je do sedaj sodeloval v več kot tisoč davčnih postopkih, kot predavatelj 
pa sodeluje na mnogih seminarjih, konferencah, simpozijih in kongresih. Je tudi avtor ali soavtor 

nekaj knjig in priročnikov o davkih ter avtor mnogih člankov na področju davkov. 

 

       
 

     Udeležba je brezplačna. 
Strokovna klepetalnica bo potekala preko spleta (na spletni platformi Zoom). Na podlagi izpolnjene   

spletne prijavnice boste na elektronski naslov pred izvedbo prejeli potrebna navodila in povezavo do 
spletne učilnice. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 01 300 00 60 in 031 662 193 ali 

na elektronskem naslovu info.zdgps@gmail.com.  

 

 doc. dr. Etelka Korpič Horvat                              ga. Branka Neffat 

predsednica ZDGPS      podpredsednica ZDGPS 
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