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INTERVJU: Barbara Guzina, 

davčna svetovalka 
 

 

Barbara, pozdravljeni. Danes ste si vzeli čas za intervju s 

Društvom študentov računovodstva in revizije. Predstavili 

boste poklic davčnega svetovalca, vaše dosedanje 

izobraževanje ter poklicno pot. Podali pa boste tudi vaša 

priporočila za študente Ekonomske fakultete. Najlepša 

hvala že v naprej za vaš čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 

 

 

1. Študirali ste na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Začeli ste s študijem na 

smeri finance in računovodstvo, kasneje pa ste nadaljevali podiplomsko 

izobraževanje na smeri podjetništvo. Zakaj ravno podjetništvo?  

 

To je bilo zelo slučajno. Takrat smo skupaj s profesorjem Vahčičem delali poslovne 

načrte, pri katerih smo morali izdelati tudi bilance za podjetja. Bil je odličen mentor. V 

tistem času ni bila pomembna zgolj izbira smeri, temveč tudi izbira profesorja. 
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2. Kako vam znanje, pridobljeno na Ekonomski fakulteti, pomaga pri delu?   

 

Sama Ekonomska fakulteta nam v tistih časih ni dala dovolj znanja, niti na področju 

računovodstva, niti na področju davčnega svetovanja. Študij sem zaključila leta 1996. 

Takrat se je začela slovenska davčna zakonodaja šele dobro razvijati. Sprejeti so bili prvi 

zakoni iz področja obdavčitve in tudi nemogoče bi bilo, da bi nas na fakulteti učili o teh 

davkih. Praksa tržnega gospodarstva je bila takrat zelo slabo razvita. 

 

 

3. Kam vas je pot vodila po opravljenem magisteriju?   

 

Kasneje sem študirala na Pravni fakulteti v Mariboru, smer davčno pravo, vendar študija 

še nisem zaključila. Samo podiplomsko izobraževanje na tej smeri mi je dalo več znanja s 

področja davčne zakonodaje. To je bilo sicer že v obdobju mojega dela. Sama sem 

mnenja, da s prakso pridobiš največ znanja. 

 

 

4. Kaj bi svetovali študentom, ki so ravno diplomirali in jih veseli delo z 

davki? Je morda pametnejša zaposlitev? 

 

Z vidika izobrazbe obstajata dva profila davčnih svetovalcev. Prvi so ekonomisti, drugi 

pravniki. Ekonomistom za začetek svetujem delo v računovodstvu za dve leti. Če želiš 

biti kot računovodja dober v davčnem svetovanju, moraš poznati bilanco. Kristalno jasen 

ti mora biti vpliv dogodkov na aktivo ter pasivo. To je bistvo. Pravnikom težko rečem, 

naj gredo knjižit. Bolj smotrno za njih je poglobljeno poznavanje davčnega postopka, 

oziroma izobraževanje v tujini na področju DDV-ja. DDV je najbolj pravniški davek. Kako 

je kaj obdavčeno v Sloveniji, že več ali manj vsi vemo. Pomembne so specifike, ki pa jih 

dobimo iz sodb Evropskega sodišča.  Pravniki so veliko boljši pri njihovem branju kot 

ekonomisti. 

 

 

5. Bi morda študentom svetovali zaposlitev v Big4? 

 

Delo v Big4 je krasno za učenje, da ti veliko širino. Po mojem mnenju veliko boljši 

začetek za učenje, kot delo v računovodskem servisu. Med drugim se lahko udeležiš 

izobraževanja v tujini in delaš za tuje stranke. Naučiš se perfektno komunicirati s tujci v 

poslovno-davčnem jeziku. Res se naučiš obvladanja izrazoslovja. Veliko je tudi 

raznolikosti. Danes delaš za telekomunikacijsko podjetje, jutri novinarsko hišo, nato due 

diligence, lahko si na prevzemu itn. Moja preferenca je absolutno Big4. 
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6. Govorite 4 tuje jezike; angleško, nemško, portugalsko ter italijansko. Glede 

na to, da ste mednarodno podjetje, me zanima, v kolikšni meri vam znanje 

tujih jezikov pomaga pri delu. Ali imate v prihodnosti načrte za učenje še 

katerega tujega jezika? 

 

Kar se tiče davčnega svetovanja, gre vse v angleščini. Tudi nemške in avstrijske stranke 

obvladajo angleščino, ki je tak nevtralen jezik. V tem poklicu velja za univerzalen jezik. 

Za učenje novega tujega jezika nimam načrtov, lahko pa bi delala na izpopolnjevanju 

portugalščine ter nemščine. Eno leto sem delala in živela na Portugalskem, vendar bi v 

tem jeziku težko svetovala. 

 

 

7. Zanima me, kakšno je bilo vaše izobraževanje po magisteriju? Ste opravljali 

katerega izmed certifikatov za davčnega svetovalca? 

 

Veliko izobraževanja sem imela v tujini, pod okriljem Big4. Nekajkrat letno so nas poslali 

v tujino. Običajno so bila ta izobraževanja nekaj dnevna. Deset let nazaj sem bila tudi na 

tri tedenskem izobraževanju o mednarodni obdavčitvi v Amsterdamu. Prisegam na tuja 

izobraževanja, denimo IBFD. Na domača zelo redko hodim, razen če sem povabljena kot 

predavatelj. Kar se tiče certifikatov, jih na začetku niti ni bilo. Na začetku smo bili  

neformalno združeni v društvo davčnih svetovalcev. Organizirali smo seminarje - po 

navadi dvakrat letno. Potrebe za pridobitev certifikata davčnega svetovalca nisem imela. 

Navsezadnje sem imela tisti čas že uveljavljeno ime. Sem pa sodna izvedenka za davke. 

 

 

POKLICNA POT 

 

8. Kako bi opisali vašo dosedanjo poklicno pot? V letih od 2004 do 2012 ste 

bili zaposleni v davčnem oddelku v revizijski hiši Deloitte. Kako to, da ste se 

odločili za zamenjavo službe? Ste službe pogosto menjavali? 

 

Začela sem kot samostojna podjetnica z računovodskim servisom prvih 7 let. Nato sem 2 

leti delala v BDO EOS svetovanju, vmes za pokušino na PWC ter od leta 2004 naprej v 

Deloittu. Direktorica njihovega davčnega oddelka sem bila od leta 2008 do 2012. Po vsej 

verjetnosti bi še ostala, če bi opazila možnost, da postanem partner. Poklicno pot sem 

kasneje nadaljevala v svojem drugem podjetju, v katerem sem še danes. Ko veš, da si 

naredil tisto, kar si želel, se moraš vprašat ali je še kakšna možnost delati kaj drugega in 

znati delo prepustiti tudi drugim. 
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9. Med drugim vodite tudi Komisijo za davke pri Ameriški gospodarski 

zbornici, predavate s področja računovodstva in obdavčitve, pišete članke, 

ste pa tudi sodelujoč mentor v Go:Global Slovenia. Kako bi opisali poklic 

davčnega svetovalca? 

 

To je poklic, kjer nikoli ne nehaš študirat. To ti mora biti všeč. Redko dobim vprašanje, 

na katerega vem odgovoriti iz glave in napišem mnenje. Po navadi sedim 2 uri in berem 

iz raznih knjig, člankov, zakonov, interneta, tuje literature ipd. Seveda mi pomaga 

preteklo znanje, saj tako hitreje poiščem odgovore. Vendar lahkih vprašanj ni več, vedno 

so specifike. Raznolikosti pa je res veliko. 

 

 

10. Vsako podjetje potrebuje davčnega svetovalca za tolmačenje zakonov. 

Zanima me, ali je pri nas poklic davčnega svetovalca dovolj cenjen? 

 

Menim, da je dovolj cenjen, oziroma vedno bolj. Ni ravno na ravni odvetniškega poklica, 

vendar ga jaz pravzaprav enačim. V smislu urnih postavk imam lahko enake kot nek 

odvetnik, jih tudi dosegam in stranke so pripravljene plačat te storitve. 

 

 

11. Kako pa vidite svojo poklicno pot v prihodnje? 

 

V prihodnje vidim izziv v sprejemanju večjih projektov, tudi mednarodnih. Denimo 

velike prodaje ter nakupe deležev, ko se prodajajo največja slovenska podjetja. Že zdaj 

delamo z največjimi slovenskimi podjetji. In to mi je izziv, komplicirane zadeve. Za 

primer lahko omenim denimo spojitve, pripojitve, ali se bolj splača kupiti celo podjetje, 

ali zgolj delež, se mogoče bolj splača ustanovit novo podjetje.  Zdaj je čas nastajanja 

novih podjetij. Sodelujemo tudi pri vrednotenju podjetij, jih pregledamo ter zmanjšamo 

tveganja na davčnem področju. 

 

Prav tako bodo tudi sodišča vedno bolj potrebovala nevtralne strokovnjake za 

izvedeniška mnenja. Iz področja davkov se slednje še ne dogaja pogosto, vendar se to v 

zadnjem času spreminja. Lani sem bila tudi s strani vlade predlagana za enega izmed 

štirih arbitrov pri EU za transferne cene. 

 

Poklic davčnega svetovalca boste predstavili tudi na Ekonomski fakulteti, in sicer v začetku 

naslednjega študijskega leta. Za enkrat pa najlepša hvala za vaš čas in nasvidenje do 

takrat! 


