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Vaš partner za 
pravne rešitve

skladne z vizijo vašega 
podjetja

tehnološko preverjene rešitve za 
boljše sodelovanje in preglednost

prilagojene vašim poslovnim 
enotam

ustrezne glede na vaše regulatorne 
potrebe v posameznih jurisdikcijah

Kot del globalne mreže, Deloitte Legal sodeluje z vrhunskimi tujimi 
strokovnjaki pri številnih globalno integriranih storitvah in tako 
zagotavlja mednarodne pravne rešitve, ki so:

Več kot

pravnih strokovnjakov

Prisotni v

državah

z drugimi storitvenimi področji družbe Deloitte ter s 
pisarnami družbe Deloitte v tujini



Prednosti Deloitte Legal

Skoraj vsako podjetje se sooča s pravnimi vprašanji. 
Uspešno upravljanje s temi vprašanji zahteva podrobno 
razumevanje vaših potreb, vašega sektorja in vašega 
poslovnega modela ter nenazadnje razumevanje kako 
želje spremeniti v strategije.



Korporacijsko pravo 
ter združitve in 
prevzemi

Gospodarsko pravo Delovno pravo Svetovanje pri 
pravnem upravljanju

Združitve in 
prevzemi

Svetovanje s 
področja 
gospodarskega prava

Nadomestila in 
ugodnosti

Strategija in 
delovanje pravnega 
oddelka

Integrirani skrbni 
pregled

IP za BEPS: 
Transferne cene za 
neopredmetena 
sredstva

Individualno delovno 
pravo

Svetovanje na 
področju 
tehnološkega in 
digitalnega prava

Korporacijsko pravo 
in upravljanje

Varstvo osebnih 
podatkov

Preoblikovanje 
procesa 
mednarodnega 
zaposlovanja

Upravljanje s 
pravnimi tveganji

Korporacijska 
reorganizacija

Rešitve na področju 
insolvenčnega prava

Socialna varnost Korporativno 
upravljanje

Družbene pogodbe in 
skupna vlaganja 
(Joint Ventures)

Gospodarske 
pogodbe

Mobilnosti delovne 
sile

Poslovna celovitost

Pravna integracija po 
izvedeni združitvi

Dokumentacija o 
transfernih cenah

Brexit

Pravne in davčne 
storitve za 
novoustanovljena 
podjetja

Reševanje sporov 
(vključno z davčnimi 
spori)

Pravna področja

Razumen in neposreden pristop k 
dogovoru o ceni posamezne 
storitve

Deloitte Legal strankam ponuja 
številne aranžmaje, ki so prilagojeni 
zahtevnosti dela in njihovim 
potrebam. Ta prilagodljivost 
zagotavlja vrsto ugodnosti, vključno 
z:

večjo preglednostjo nad dejansko 
potrebo po pravnih storitvah;

večjo predvidljivostjo, kar vam 
omogoča dolgoročno načrtovanje;

boljšo učinkovitostjo, ki izhaja iz 
sodelovanja z enim samim 
ponudnikom pravnih storitev.

Deloitte Legal storitve
Pregled
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spletnih strani s 
profili Deloitte legal



8

1

2

3

Ekipa Deloitte Legal Slovenija je del 
mreže pravnikov in odvetnikov, ki 
delujejo na globalni ravni. Deloitte 
Legal Slovenija vam lahko svetuje na 
številnih področjih, zlasti na področju 
delovnega, gospodarskega 
korporacijskega in insolvenčnega prava 
ter varstva podatkov.

Na slovenskem trgu smo prisotni že od 
1993 in smo v tem obdobju sodelovali 
v številnih uspešnih poslovnih zgodbah.

Vse na enem mestu
Deloitte Legal zagotavlja pristop „kot eno“, saj za 
razliko od drugih večjih odvetniških družb ali 
podjetij, ki opravljajo le pravne storitve, svojim 
strankam nudimo skupno delovanje finančnih, 
davčnih in pravnih strokovnjakov.

Deloitte Legal Slovenija
Na kratko

Naša pozicija v regiji
Delujemo v skupini 15 pravnih strokovnjakov in 
odvetnikov v jadranski regiji. S tem našim strankam 
omogočamo dostop do regionalnega trga ter 
kombinacijo najsodobnejših znanj in izkušenj.

Zagotavljamo uspeh
Naša ekipa je sestavljena iz različnih pravnih 
strokovnjakov s široko paleto znanja in izkušenj. Od 
leta 1993 smo dokazali našo sposobnost, da 
strankam zagotavljamo uspeh.



Deloitte Legal 
storitve
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Gospodarske 
pogodbe
Podjetja se na globalni ravni soočajo z vse 
večjimi poslovnimi izzivi, vključno s 
strogimi lokalnimi predpisi in potrebo po 
lokalizaciji upravljanja.

Izkušeni svetovalci v Deloitte Legal lahko 
pomagajo pri spopadanju s temi izzivi ter 
razvoju poslovnih rešitev.

Deloitte Legal strokovnjaki

Naši pravni strokovnjaki delujejo kot 
del regionalnih in mednarodnih ekip z 
namenom strankam zagotoviti 
pomoč, ki je prilagojena specifikam 
lokalnih predpisov ter posebnostim 
lokalne poslovne prakse. 

Naši pravni strokovnjaki delujejo kot 
del multidisciplinarnih skupin, saj z 
davčnimi in finančnimi svetovalnim 
skupinami ter sektorskimi 
strokovnjaki sodelujejo na dnevni 
ravni. Navedeno jim pomaga 
razumeti izzive iz vseh zornih kotov, 
ter tako dobiti celovit vpogled za 
razvoj ustreznih poslovnih rešitev.

Da bi zaščitili interese strank v zahtevnih pogodbenih dogovorih, naši 
strokovnjaki pripravijo pogodbe na podlagi strokovnega znanja z 
naslednjih področij:

Priprava pogodb, ki pokrije vse vidike medsebojnega 
sodelovanja
Naš pristop se osredotoča na izogibanje in reševanje sporov s 
pripravo ustreznih, nedvoumnih in izvršljivih pogodb.

Prestrukturiranje poslovnih funkcij in zunanje izvajanje
Strankam pomagamo vzpostaviti prilagodljive delovne odnose 
in učinkovite pogodbe, ki so potrebne za vzpostavitev oziroma 
ohranitev konkurenčnosti na današnjem trgu.

Skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi
Naše izkušnje nam omogočajo, da strankam predstavimo 
praktične nasvete, ki zagotavljajo skladnost z zapletenimi 
pravnimi predpisi.

Reševanje sporov, vključno s sodnimi postopki
Strankam pomagamo pri čezmejnih sodnih postopkih, tako da 
izkoristimo našo prisotnost na globalnem trgu, prav tako pa s 
poznavanjem lokalne zakonodaje preprečimo morebitne 
razlike, ki bi lahko potencialno otežile ali zavlekle celoten 
postopek.

Naše delo zajema:

Pripravo pogodb
Izvedbo analiz
Pogajanja

Izvedbo predpisanih 
formalnosti
Upravljanje s pogodbami
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Pregled pogodb 
s povezanimi 
osebami

Dodelitev tveganja je zlasti pomembna za 
mednarodne skupine, v okviru katerih se smatra, 
da so nekateri subjekti v skupini (npr. 
distributerji z omejenim tveganjem ali pogodbeni 
proizvajalci) upravičeni le do omejenih dobičkov, 
saj so njihova tveganja pogodbeno omejena.

T

BEPS in pomembnost jasnih pogodb med povezanimi 
osebami

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v 
svojih ukrepih glede erozije davčne osnove in prelivanja 
dobička v ugodna davčna okolja (angl. Base Erosion and Profit 
Shifting) (BEPS ukrepi) podala navodila, kako zagotoviti, da se 
pozitivni in negativni rezultati tveganja v transakcijah med 
povezanimi osebami dodelijo subjektu, ki upravlja in nadzira 
to tveganje v skupini.

Vezano na razporejanje dobička iz 
neopredmetenih sredstev, ukrepi BEPS 
dodeljujejo ne-rutinirane donose (ki se 
pripisujejo neopredmetenim sredstvom) 
subjektu, ki upravlja in nadzira tveganja 
povezana z njegovim razvojem, izboljšanjem, 
vzdrževanjem, zaščito in izkoriščanjem (angl. 
development, enhancement, maintenance, 
protection and exploitation activities - DEMPE 
aktivnosti).

Iz ukrepov BEPS izhaja, da tveganja ni 
mogoče dodeliti na način, da se 
posamezni povezani osebi dodeli zgolj 
določen donos ali prihodek iz transakcije.

Ukrepi BEPS tako zahtevajo razširjeno 
ekonomsko analizo, ki se začne z razmejitvijo 
transakcij med povezanimi osebami. Ta 
razmejitev je namenjena razumevanju 
dejanskega stanja z izvedbo podrobne analize 
funkcije in prevzetih tveganj s strani 
posameznega subjekta vključenega v 
transakcijo.
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Ukrepi BEPS zahtevajo, da se morajo povezane osebe osredotočiti 
tudi na upravljanje in nadzor tveganj ter na ustrezno 
uskladitev tveganj s pričakovanimi donosi posamezne povezane 
osebe. 

Dodatno morajo družbe, ki opravljajo materialne transakcije s 
povezanimi osebami:
• Natančno opredeliti pomembna tveganja za posamezne 

transakcije in transakcije v skupini ter opredeliti, kateri subjekti 
v skupini upravljajo in nadzirajo ta tveganja.

• Natančno določiti odgovornost za upravljanje s tveganji znotraj 
skupine in pripraviti jasno dokumentacijo glede razporeditve in 
opredelitve te odgovornosti. 

• Opredeliti odgovornost za razporeditev in obvladovanje 
tveganja v pogodbah med povezanimi osebami, ki predstavljajo 
ključno dokumentacijo o predvidenih odgovornostih strank pri 
transakciji in pričakovanih donosih.

V kolikor pogodbe med povezanimi osebami ne vsebujejo jasne 
opredelitve odgovornosti glede razporeditve in obvladovanja 
tveganja, se davčni organi v okviru opravljenega nadzora
transfernih cen lahko sklicujejo le na ravnanje vpletenih strank, 
kar pa potencialno vodi v daljše in bolj sporne nadzore in 
morebitno dvojno obdavčenje.

Vpliv ukrepov BEPS na mednarodne skupine

Ukrepi BEPS zahtevajo več razkritij glede dodelitev znatnih 
tveganj ter obvladovanja in opravljanja nadzora nad temi tveganji 
tudi v dokumentaciji o transfernih cenah. Ukrepi BEPS namreč 
zahtevajo, da lokalna dokumentacija o transfernih cenah razkrije 
pogodbeno razporeditev funkcij in tveganj, vključno z 
upravljanjem in nadzorom nad temi tveganji ter primerjavo 
pogodbene razporeditve z dejanskim ravnanjem vključenih 
strank. Dodatno ukrepi BEPS zahtevajo, da so kopije materialnih 
pogodb med povezanimi osebami priložene lokalni dokumentaciji 
o transfernih cenah.

Pogodbe med povezanimi osebami običajno opredeljujejo 
sledeče podrobnosti:

Položaj in pogodbene odgovornosti, ki jih mora opraviti 
vsaka povezana oseba.

Tveganja, ki jih mora vsaka povezana stranka prevzeti pri 
opravljanju svojih odgovornosti.

Rezultate transakcije, ki izkazujejo namere povezanih 
strank o poslovnih in finančnih ciljih ob sklenitvi pogodbe.

Ob odsotnosti pogodbe med povezanimi osebami, bi bilo izhodišče 
za analizo funkcij in prevzetih tveganj izključno ravnanje 
vključenih strank, kar bi lahko vodilo davčne organe k subjektivni 
analizi, zlasti glede tveganj, ki (še) niso nastala.

Mnoge mednarodne skupine uporabljajo metode 
transfernih cen predvsem z namenom dodelitve 
tveganj in donosov subjektom v skupini.
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Deloitteovi strokovnjaki za 
transferne cene vam lahko 
pomagajo s pregledom in 
analizo pomembnih transakcij 
in pogodb med povezanimi 
osebami z namenom:

Pregled pogodb med povezanimi osebami

Deloittovi strokovnjaki za transferne cene vam 
lahko pomagajo tudi glede:

• Opredelitve DEMPE dejavnosti v zvezi z 
neopredmetenimi sredstvi, ter opredelitvi 
vpliva teh dejavnosti na donosnost, ki jo 
povezane osebe lahko realizirajo.

• Dodelitve donosov, povezanih s prenosom in 
uporabo neopredmetenih sredstev, v skladu z 
ukrepi BEPS.

• Svetovanju glede uporabe pravil o transfernih 
cenah in posebnih ukrepih v povezavi z 
neopredmetenimi osnovnimi sredstvi.

• Aplikacije ukrepov BEPS pri obstoječih 
dogovorih o delitvi stroškov.

Opredelitve pomembnih tveganj ter
določitve načina upravljanja in nadzora
teh tveganj.

Svetovanja glede skladnosti obstoječe 
oziroma predvidene ali nameravane 
prerazporeditve funkcij in tveganj z 
ukrepi BEPS, ter posledično, svetovanje 
glede prilagoditve obstoječih pogodb 
med povezanimi osebami.

Ugotovitve, kako obstoječe pogodbe med 
povezanimi osebami obravnavajo 
pomembna tveganja ter način 
upravljanja in nadzora teh tveganj.

Sodelovanja pri pripravi ustreznih 
sprememb obstoječih pogodb med 
povezanimi osebami oziroma sodelovanje 
pri pripravi novih pogodb ter 
dokumentiranja nameravane 
prerazporeditve funkcij in tveganj. Prav 
tako zasledovanje posledičnih sprememb 
upravljanja in nadzora tveganja, z 
namenom opredelitve funkcij vključenih 
strank in predvidenih rezultatov 
transakcij.

Primerjave ugotovljene razporeditve 
funkcij in tveganj z njihovo predvideno 
oziroma nameravano prerazporeditvijo in 
opredelitvijo vključenih strank (npr. 
distributer z omejenih tveganjem, 
proizvajalec, ipd.).
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Davčne in pravne zadeve so medsebojno povezane, zato tesno 
sodelovanje strokovnjakov za transferne cene s pravnimi 
strokovnjaki lahko privede do bistveno večje učinkovitosti in 
močno izboljšane strateške perspektive tako v pravnih kot tudi v
davčnih zadevah. Na podlagi brezhibnega sodelovanja z 
Deloittovimi strokovnjaki za transferne cene, so storitve Deloitte 
Legal popolnoma prilagojene davčnemu položaju posamezne 
stranke. Deloitte Legal pomaga strankam pri upravljanju 
kompleksnosti in izzivov, ki jih predstavlja novi sistem transfernih 
cen po ukrepih BEPS.

Pogodbe med povezanimi osebami

Na podlagi opravljene analize pogodb s povezanimi strankami, ki 
jo izvedejo Deloittovi strokovnjaki za transferne cene, lahko 
Deloitte Legal pomaga strankam spremeniti obstoječe pogodbe 
med povezanimi osebami ali pa pripraviti nove, v kolikor je to 
potrebno. Te pogodbe bodo odražale vloge vseh vpletenih strank, 
ki izvajajo pomembne funkcije ter prevzemajo znatno tveganje v 
povezavi z zahtevami novega sistema transfernih cen BEPS, 
vključno s (vendar ne omejeno na) pogodbami o proizvodnji, 
raziskavah in razvoju, distribuciji in licencah za intelektualno 
lastnino. Pogodbe bodo običajno pripravljene skladno z lokalno 
zakonodajo. Ker ima Deloitte Legal več kot 1.800 pravnih 
strokovnjakov v več kot 75 državah, vam lahko z njihovim 
sodelovanjem pomagamo pri pripravi oziroma spremembi pogodb 
v različnih jurisdikcijah.

Priprava pogodb med povezanimi 
osebami

Deloitte Legal 
strokovnjaki

Zmagovite integrirane rešitve za vaš uspeh

Deloitte Tax
strokovnjaki za 

transferne
cene
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Varstvo 
osebnih 
podatkov

Uredba o varstvu osebnih podatkov je dne 
25. maja 2018 spremenila področje varstva 
osebnih podatkov v EU. Za organizacije to 
pomeni številne spremembe.

Kaj GDPR prinaša na področje varstva osebnih 
podatkov za podjetja

Ustrezno upravljanje z 
osebnimi podatki je 
bistveno za zagotavljanje 
skladnosti z GDPR.

Podjetja se morajo zavedati katere osebne podatke
obdelujejo in na kakšen način. Orodja za obdelavo 
osebnih podatkov so splošno dostopna ter bodo v 
prihodnosti zelo pomembna.

Skladnost z GDPR bo 
podjetjem pomagala 
zgraditi zaupanje s svojimi 
strankami in zaščititi 
osebne podatke.

Upoštevanje GDPR bo podjetjem pomagalo 
vzpostaviti zaupanje s posamezniki, na katere se 
osebni podatki nanašajo, kar lahko znatno vpliva na 
pogodbene odnose. Upoštevanje določb GDPR 
pomaga ublažiti nadzorna tveganja ter ohraniti 
dobro ime.

Implementacija in 
skladnost z GDPR mora biti 
prednostna naloga.

Številna načela GDPR so že vključena v EU 
zakonodajo. V primeru neskladja, ima GDPR 
prednost, saj je neposredno zavezujoč predpis.

GDPR ima takojšnje in dolgoročne učinke na vsa oziroma vsaj na 
večino podjetij. Deloitte Legal pomaga strankam pri implementaciji 
GDPR, na naslednji način:
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Kako vam Deloitte Legal lahko 
pomaga

Strokovnjaki Deloitte Legal s področja varstva osebnih 
podatkov pomagajo strankam pri prepoznavanju in 
upravljanju tveganj in priložnosti, povezanih z osebnimi 
podatki, kar strankam omogoča, da strateško in taktično 
odreagirajo na:

Izzive pri obdelavi osebnih podatkov, povezane z 
globalizacijo;

Izzive glede implementacije ukrepov za varstvo osebnih 
podatkov;

Različne pravne in regulativne zahteve;

Hitro-spreminjajočo se tehnologijo ter širitev poslovanja.

Deloitte Legal ponuja strankam storitve oziroma podporo v vseh fazah 
implementacije GDPR v svoje poslovno okolje:

Ocena primernosti obstoječih procesov ter priporočila za uskladitev le -teh z 
GDPR (pregled ustreznosti ukrepov za varstvo osebnih podatkov);

Opredelitev pravnih in tehničnih tveganj ter notranjih kontrol v povezavi z 
varstvom osebnih podatkov (zagotavljanje skladnosti z GDPR);

Izvajanje programa prestrukturiranja, izvajanja ter usposabljanja 
zaposlenih v luči GDPR;

Strokovno svetovanje glede interpretacije GDPR;

Podporo glede uresničevanja pravic posameznikov, vključno z zunanjim 
izvajanjem funkcije pooblaščene osebe za varstvo podatkov (angl. Data 
Protection Officer).

Kaj delamo? Kako delamo?
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Rešitve na 
področju 
delovnega prava

Storitve
Delovna zakonodaja ter kadrovsko svetovanje je ena izmed storitev, ki jih 
Deloitte Legal zagotavlja na globalni ravni in pri tem dosega izjemne uspehe. 
Samo v državah, ki so vključene v te projekte, zaposlujejo ekipo več kot 130 
odvetnikov specializiranih za delovno pravo, kateri imajo bogate izkušnje pri 
reševanju čezmejnih kompleksnih projektov.

Ustanovitev predstavniških teles delavcev; 
pravice soodločanja; kolektivna pogajanja s 
svetom delavcem in podjetniškimi sindikati.

1 Zaposlovanje in odpuščanje; priprava 
pogodb o zaposlitvi, pravilnikov in internih 
politik; vprašanja plačnega sistema; 
prepovedi konkurence in omejevalnih 
sporazumov; bolniške odsotnosti; 
prilagodljiv delovni čas; vprašanja varnosti 
pri delu; dopusti in druge odsotnosti z dela.

2

Priprava programov presežnih delavcev, 
izvajanje postopka odpovedi, obveščanje in 
koordinacija z državnimi organi, izvedba 
postopka prevzema delavcev pri spremembi 
delodajalca.

3

Storitve skladnosti poslovanja, 
svetovanje o veljavni zakonodaji, spori v 
zvezi s socialno varnostjo.

4

5

6 Pokojnine, bonitete, nagrajevanje delavcev.

Napotitev delavcev; aktualna pravna 
vprašanja; politike mednarodne mobilnosti; 
vprašanja zaposlovanja in odpuščanja.
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Kadrovsko 
prestrukturiranje

Priložnost za boljšo 
perspektivo

Prestrukturiranje podjetij lahko sproži 
ogromne izzive na kadrovskem področju. 
Kompleksnost teh ukrepov, vključno z 
usklajevanjem socialnih politik, se znatno 
poveča, ko prestrukturiranje vključuje 
dejavnosti ali subjekte, ki se nahajajo v 
več državah, ali kadar se to dogaja v 
regulirani industriji.

Deloitte Legal sodeluje s podjetji skozi 
celotno transakcijo - od strategij in 
načrtovanja do izvedbe.

Deloitte Legal tesno sodeluje z 
drugimi strokovnjaki družbe 
Deloitte na področju davkov, 
svetovanja, računovodstva, 
revizije in finančnega 
svetovanja, zlasti za 
optimalno oblikovanje 
celostnih rešitev, prilagojenih 
posebnim poslovnim potrebam 
in okoliščinam naših strank.

Storitve:

Svetovanje pri združitvah in 
prevzemih ter skrbni pregledi na 
strani prodajalca ter pregledi 
skladnosti poslovanja.

Priprava časovnice, 
komunikacija v zvezi s 
posvetovanjem z državnimi 
predstavniki in priprava celotne 
predpisane ali dogovorjene 
dokumentacije.

Priprava programov presežnih 
delavcev, vključno z načrti za 
zaščito zaposlitev.

Izvajanje postopka odpovedi, 
obveščanje in koordinacija z 
državnimi organi in sindikati.
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Organizacija gospodarskih družb 
predstavlja številne izzive zlasti 
za mednarodne korporacije.

Strokovnjaki družbe Deloitte za korporativne 
reorganizacije pri svojem delu uporabljajo mrežo 
partnerskih pisarn ter s tem celovite praktične 
izkušnje, s čimer strankam nudijo podporo pri razvoju 
in implementaciji pravnih struktur in poslovnih 
modelov, z namenom optimalne racionalizacije 
kompleksnosti, skladnosti poslovanja, upravljanja 
stroškov in izboljšanja upravljanja s tveganji.

Storitve:

Uskladitev pravnih struktur s poslovnimi modeli

Poenostavitev korporacijske strukture skupin

Izvajanje domačih in čezmejnih transakcij

Prenos sredstev in poslovnih enot

Svetovanje glede strukturnih posledic pri izvajanju ukrepov OECD

Vzpostavitev nacionalnih ali regionalnih središč

Pretvorba struktur hčerinskih podjetij v podružnice in obratno

Integracija po izvedeni združitvi in prevzemu

Reorganizacije 
znotraj skupin



20

Združitve in prevzemi 
(M&A)

Deloitte Legal svetuje podjetjem v vseh 
fazah transakcije, od pogajanj do 
izvedbe. Zagotavlja nasvete o 
ustreznosti vsebin ter svetuje pri 
pripravi in pogajanjih o ustreznih 
sporazumih in pomožni dokumentaciji.

Širjenje, odsvojitve in povezovanje gospodarskih 
družb lahko povzročijo pravne, davčne, regulatorne in 
druge posledice. Deloitte Legal strankam svetuje v 
vseh fazah transakcije, pomaga pri ustreznih 
strukturah ter pri pripravi in pogajanjih o ustreznih 
sporazumih in pomožni dokumentaciji v zasebnih in 
javnih transakcijah.

Deloitte Legal prav tako svetuje podjetjem pri 
pogajanjih in izvajanju sporazumov z delničarji v zvezi z 
ureditvijo in strukturo vodilnih struktur ter v zvezi s 
sklepi s kvalificirano večino, pri nadzorovanih prenosih 
delnic in upravljavskih odločitvah.

Gospodarskim družbam pomaga pri zaključevanju 
transakcij s prijavo koncentracije, pridobivanju drugih 
ustreznih regulativnih odobritev in implementaciji 
lokalne zakonodaje.

Deloitte Legal svetuje gospodarskim družbam pri 
izvedbi pravnih skrbnih pregledov na strani kupca ali 
prodajalca, vključno s skrbnim pregledom vseh 
zahtevanih vidikov ciljne družbe, prepoznavanjem 
nepredvidenih dogodkov in tveganj, ki lahko 
nastanejo zaradi prodaje ali nakupa podjetja ter pri 
tem pripravi ustrezna poročila. Deloitte Legal prav 
tako pomaga pri taktičnih vidikih transakcije, kot so 
pogajalske strategije ter priprava in izvedba potrebne 
dokumentacije.

2
Podpora pri 
transakcijah, 
skupnih vlaganjih 
in sporazumih 
delničarjev

1
Pravni skrbni 
pregled na strani 
kupca ali 
prodajalca

Naša široka paleta 
storitev, povezanih z 
M&A, vključuje:
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Ko se posel konča, je ključno učinkovito povezati 
gospodarske družbe in njene interne strukture, da bi 
zagotovili predvidene koristi transakcije. Deloitte 
Legal družbam pomaga racionalizirati in poenostaviti 
korporacijske strukture in notranje postopke za 
celotno skupino. Stranke podpirajo pri združitvah 
znotraj skupine, izločitvi pravnih subjektov ali 
racionalizaciji poslovanja, postopkih izločitve ter pri 
usklajevanjih notranjih pravil in predpisov.

3
Integracija po 
transakciji

Sourcing

Screening

Dogovori o nerazkrivanju

Prvi pregled

Skrbni pregled

Posebni skrbni pregled

Vrednotenje

Davčno optimiranje

Zavezujoča dokumentacija, dokončanje in zapiranje posla

Integracija po izvedeni transakciji

Skladnost poslovanja

Zaradi vključevanja pravnih 
storitev v druge strokovne 
svetovalne storitve so lahko 
večje poslovne transakcije 
zelo koristne za optimizacijo 
poslovanja.

Deloitte Legal strankam nudi 
podporo skozi celoten cikel 
transakcije, zlasti v 
naslednjih kritičnih fazah:
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Rešitve v zvezi z 
insolvenčnimi
postopki

Nepredvidljivi makroekonomski dejavniki in trendi 
povečujejo poslovno nestabilnost. Deloitte Legal 
zagotavlja storitve vsem družbam, ki se znajdejo v 
insolventnih postopkih ali bi se z njimi lahko 
potencialno srečali.

Novi čezmejni ukrepi EU v 
zvezi z insolventnostjo
V zadnjih letih so trendi pospešene 
globalizacije gospodarstva in mednarodne 
finančne krize ogrozili stabilnost številnih 
podjetji. Uredba EU št. 2015/848 je bila 
implementirana za obravnavanje čezmejnih 
primerov insolventnosti. Njen cilj je 
razbremeniti čim več postopkov pred 
začetkom postopka insolventnosti ter pomaga 
razmejiti pristojnosti, vloge in možnosti za 
prizadeta podjetja, stečajne upravitelje, 
sodnike in vse druge deležnike.

V skladu s to uredbo morajo podjetja, ki 
delujejo v državah članicah Evropske unije in 
regulatorji držav članic (razen Danske), 
upoštevati nove vidike v zvezi s čezmejnimi 
insolventnimi postopki.

Uredba predpisuje in ureja: 

• Uvedbo glavnih postopkov v primeru 
insolventnosti v državi članici, v kateri je 
središče dolžnikovih glavnih interesov,

• Sekundarne postopke (sedež v drugi državi 
članici EU), ki niso več omejeni na 
likvidacijski postopek,

• Skupine podjetij: krepitev sodelovanja in 
komunikacije med stečajnimi upravitelji in 
sodišči,

• Orodja za celovit pristop k reševanju težav 
družb v skupini,

• Izboljšanje pravic tujih upnikov,

• Večjo preglednost prek elektronskih registrov 
plačilne nesposobnosti.

Pred kratkim je bila 
predlagana direktiva EU, ki 
bi uskladila nacionalno 
zakonodajo o insolventnosti 
in predvidela ukrepe za 
zgodnje prestrukturiranje, 
„drugo priložnost“ za 
podjetnike in večjo 
postopkovno učinkovitost.

Podjetja imajo od uredbe dalje 
precej več možnosti, da 
izkoristijo sodobne in 
poenostavljene predpise o 
plačilni nesposobnosti podjetij, 
s čimer se povečuje 
privlačnost in konkurenčnost 
EU.
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Kako lahko Deloitte Legal pomaga?

Deloitte Legal ima na področju insolventnega prava dolgoletne izkušnje pri 
sodelovanju s tretjimi osebami, kot so bančniki, odvetniške pisarne, stečajni 
upravitelji, sodišča, kreditne zavarovalnice in državni organi.

Z namenom zagotovitve optimalnih usmeritev, ki temeljijo na več vidikih, 
Deloitte Legal sodeluje s strokovnjaki, ki so specializirani na področju 
financ, operativnega prestrukturiranja, davkov in delovnega prava.

Naši izkušeni pravni strokovnjaki lahko 
pomagajo z analiziranjem okoliščin 
(diagnoza stanja), predlaganjem in 
izvajanjem ustreznega načrta za 
reorganizacijo in odplačevanje, 
zamenjavo dolžniškega kapitala, 
povečanjem osnovnega kapitala, 
delnicami, prodajo premoženja (bodisi 
pred stečajem ali v postopku 
insolventnosti).

Finančne težave vplivajo na številne povezane gospodarske družbe, ki 
imajo poslovne stike s podjetji v težavah. Deloitte Legal lahko svetuje:

Kupcem (vlagatelji, konkurenti, skladi), ki razmišljajo o nakupu 
podjetja v težavah,…

Posojilodajalcem, ki vlagajo zahtevke, imajo terjatve, se pogajajo 
o rešitvah za povračilo,…

Družbenikom in direktorjem, za katere smo sposobni opredeliti 
ustrezno strategijo in določiti potencialne obveznosti.

Stečajnim upraviteljem, zlasti v okviru njihovih odgovornosti v 
skladu z Uredbo EU 2015/848.

Storitve za podjetja v 
težavah

Storitve za druge deležnike, ki bi lahko 
imeli težave z insolventnostjo
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Svetovanje pri 
pravnem 
upravljanju

Ocena
Deloitte Legal pripravi oceno o poslovanju pravne službe kot 
celote ali zgolj o specifičnih vprašanjih, ki so pomembna za 
stranko, kot so denimo organizacijska struktura. Ocena umesti  
stranko v krog primerljivih organizacij in najboljše prakse iz 
njihovega področja. 

Rezultat je podrobna analiza pomanjkljivosti trenutnega stanja v 
primerjavi z želenim stanjem organizacije.

Oblika
Po fazi ocenjevanja sledi faza, ko Deloitte Legal stranki pomaga 
vzpostaviti dolgoročno vizijo za oddelek in prednostno razvrsti 
naloge, ki so potrebne za njeno doseganje.

Rezultat je akcijski načrt, z namenom uspešne implementacije 
prednostnih nalog.

Izvršitev
Z namenom uspešne implementacije akcijskega načrta in 
prednostnih nalog, Deloitte Legal dnevno sodeluje s strankami 
in tako pomaga pri celostnem vodenju projektov in komunikaciji 
z vsemi deležniki.

Z ustrezno vizijo in pristopom 
predstavljajo zunanji dejavniki 
priložnost za pravnike, da se ponovno 
dokažejo kot vidni člani svojih 
organizacij, saj spodbujajo strateške 
pobude in prispevajo k dodani 
vrednosti v vseh segmentih.

Naš pristop

Storitve družbe Deloitte na področju svetovanja pri pravnem upravljanju 
so razvili pravniki za pravnike, v sodelovanju s strokovnjaki iz vseh 
relevantnih oddelkov družbe Deloitte.

Storitve so konfigurirane tako, da identificirajo priložnosti, ki pomagajo 
družbam in njenim pravnim službam doseči željen uspeh.

Postopek

Ekipa Deloitte Legal 
sodeluje s strankami, ki so 
se odločile soočiti z 
dejavniki, kot so hitro 
spreminjajoča se 
tehnologija, globalizacija in 
vedno bolj spreminjajoča se 
zakonska in regulativna 
ureditev.
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Intelektualna 
lastnina z vidika 
transfernih cen

Strokovnjaki za intelektualno lastnino Deloitte Legal 
v sodelovanju s strokovnjaki za transferne cene iz 
Deloitte Tax zagotavljajo integrirane in usklajene 
rešitve za izzive, ki jih predstavlja spreminjajoče se 
okolje intelektualne lastnine.

Zakaj multinacionalke iščejo rešitve intelektualne 
lastnine z vidika transfernih cen?

Ukrep 8 OECD/G20 o eroziji davčne osnove in prelivanju dobička v ugodna davčna 
okolja (BEPS) določa načela, ki urejajo prenos neopredmetenih sredstev med 
podjetji v skupini.

Ukrep 8 ustvarja nove obveznosti 
za podjetja in določa:

• Jasno, široko in natančno opredelitev 
neopredmetenih sredstev;

• Smernice o ustrezni razporeditvi 
dobička, povezanim s prenosom in 
uporabo neopredmetenih sredstev, v 
skladu z ustvarjanjem (in ne ločeno od) 
ustvarjanja vrednosti;

• Pravila o transfernih cenah in posebne 
ukrepe za prenos neopredmetenih 
sredstev, katerih vrednost je strokovno 
zahtevna;

• Posodobljene smernice o ureditvi 
prispevkov za stroške.

Kot odgovor na Ukrep 8 si številne 
mednarodne družbe prizadevajo 
pridobiti:

Pomoč pri razumevanju lokalnih 
predpisov in poslovne kulture.

Celostno pravno in poslovno 
svetovanje, ki omogoča bolj 
informirane odločitve.

Svetovanje in vpogled na 
izboljšanje operativne 
učinkovitosti.
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Patentirane tehnologije, namenjene ugotavljanju 
neskladnosti med ustvarjanjem vrednosti 
(ekonomsko lastnino) in povračilom stroškov za 
opravljene storitve in tveganja, ki so ob tem 
nastala.

Celovita globalna mreža podjetja Deloitte Legal zagotavlja 
strankam takojšnje in dolgotrajne rešitve s področji:

Identifikacije neopredmetenih sredstev.

Identifikacije pravnega in ekonomskega lastnika.

Identifikacije nadzorovanih transakcij in sklepanje 
sporazumov.

Določanja cen med povezanimi osebami.

Zakaj Deloitte Legal?

Storitve Deloitte Legal v sodelovanju z Deloitte
Tax so prilagojene glede na davčne okoliščine 
vsake posamezne stranke. Pravna in davčna 
vprašanja mednarodnih gospodarskih družb so 
pogosto medsebojno povezana, kar pomeni, da 
lahko tesno sodelovanje med strokovnjaki, 
pripomore k bistveno večji učinkovitosti in 
znatno izboljša strateško perspektivo na 
področju pravnih in davčnih vprašanj.

Deloitte Legal pomaga strankam pri 
obvladovanju kompleksnih situacij in izzivov, s 
katerimi se srečujejo v hitro spreminjajočem 
področju intelektualne lastnine in transfernih 
cen.

Z več kot 1.800 pravnimi strokovnjaki v več kot 
75 državah je pravna mreža Deloitte sposobna 
brez težav zagotavljati kvalitetne storitve kjerkoli 
po svetu.
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Desetletje novih 
pritiskov na direktorje
Strokovnjaki za poslovno integriteto 
Deloitte Legal pomagajo družbam in 
njihovemu vodstvu pri izpolnjevanju  
vse bolj zapletenega in vedno bolj 
razširjenega spleta pravil, predpisov in 
načel.

2006

Nemčija
MaRisk

Avstralija
Competition & 
Consumer Act

2016

ZDA
Dodd-Frank 
Act; FATCA

Združeno 
kraljestvo
Bribery Act

Evropska 
unija
Basel III

Hong Kong 
Companies 
Ordinance

Singapur
Companies Act 
(Amendments)

Naše rešitve

Deloitte Legal je zavezan k sodelovanju s celotno globalno 
mrežo Deloitte, saj le tako lahko strankam omogoči 
interdisciplinarno strokovno znanje in izkušnje, ki jih nudi pri 
razvoju oziroma zagotavljanju poslovne skladnosti celotne 
organizacije.

Storitve za podporo reševanju sporov
Deloitte strokovnjaki izvajajo preizkušene metode, ki 
vključujejo obsežne izkušnje forenzičnih, IT-forenzičnih in 
pravnih služb našega podjetja, z namenom zagotovitve 
strukturirane in pregledne podpore pri reševanju sporov.

Preiskovalne in forenzične storitve
Sodelovanje izkušene Deloitte Legal ekipe s širokim pravnim 
znanjem in integrirano globalno mrežo omogoča obvladovanje 
tudi najbolj zapletenih in zahtevnih preiskovalnih postopkov.

Storitve skladnosti poslovanja
Deloitte Legal strankam zagotavlja storitve pri upravljanju 
skladnosti poslovanja, s čimer pripravi učinkovite in skladne 
strukturne politike, postopke in ukrepe.

Storitve za vodstvene delavce
Podpora podjetjem, vodstvenim delavcem in nadzornim 
svetom pri obravnavanju kazenskega pregona in tveganj 
odgovornosti z osredotočenostjo na kazensko pravo.

Regulatorni okvir za korporacije in 
vodstva podjetij postaja vse bolj 
zapleten.

Deloitte Legal zaznava prakso širjenja 
odgovornosti za neskladno ali celo 
penalizirano aktivnost tudi na 
odgovorne osebe gospodarskih družb. 

Vodstveni delavci se pogosto soočajo 
z osebno odgovornostjo za dejanja 
podjetja ali zaposlenih. 

Prilagajati se morajo povečanemu 
nadzoru in s tem prilagajati 
obvladovanje pravnih tveganj pri 
poslovanju podjetij.

Poslovna celovitost
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Ocena možnih pravnih 
posledic Brexita

Pregled sedanje pravne 
strukture podjetja, z 
namenom zagotovitve ocene 
vpliva različnih scenarijev 
Brexita in možnih odzivov 
nanj, ob upoštevanju 
različnih vidikov prava, 
vključno s področji:

Zaposlovanje

IP in varstvo osebnih 
podatkov

Konkurenčno pravo

Nepremičninsko 
svetovanje

Globalna trgovina

Subvencije

Skladnost

Carine

Vprašanja implementacije

Pogajanja z ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so delavski sveti, sindikati, 
zaposleni.

• Dovoljenja regulatorjev

• Priprava dokumentacije

• Vloge in registracije

Storitve
Kako lahko Deloitte Legal 
pomaga strankam

• Pravna vprašanja so jedrni del priprave 
strategije za praktično izvajanje 
Brexita.

• Deloitte in Deloitte Legal lahko nudita 
podporo stranki skozi celoten proces z 
namenom ustrezne priprave na Brexit. 

• Učinkovito in usklajeno davčno, 
svetovalno in pravno svetovanje 
pomaga družbam pripraviti strategije, 
ki omogočajo optimalno pripravo na 
posledice Brexita.Brexit



Izpostavljena 
ključna pravna 
področja
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V sklopu globalne mreže Deloitte strankam nudimo 
storitve iz bančnega in finančnega sektorja, kjer 
ponujamo številne pravne rešitve, s katerimi se 
gospodarske družbe tekom svojega poslovanja 
srečujejo.

V Deloitte Legal Slovenija strankam svetujejo kako najbolj optimalno 
poslovati v okvirjih, ki jih nudi slovenska zakonodaja s področja 
bančništva in financ.

Bančno in finančno 
pravo

Storitve

Bančne in druge regulirane 
institucije

Pomoč pri posojilnih poslih 
(posojilodajalčeva/posojilojemalčeva 
stran) 

• Finančni posli

• Prestrukturiranje posojil

Prenosi finančnih portfeljev

Pomoč pri skladnosti poslovanja

Prevzemi in združitve, ki 
zadevajo finančne institucije

Pomoč posrednikom z licenco

• Licenciranje

• Skladnost poslovanja

• Zlorabe trga

Pomoč trgovskim družbam

• Pomoč pri prvih javnih ponudbah (IPO)

• Skladnost pri poslovanju z vrednostnimi 
papirji
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Pravni strokovnjaki družbe Deloitte širom celega sveta nudijo storitve 
v industriji energije in naravnih virov. Specializirani so za različna 
področja industrije, kot so nafta in plin, energija, voda, rudarstvo, 
pomorstvo in pristanišča.

Energetika in 
naravni viri

Storitve

M&A svetovanje in pravni skrbni pregled v zvezi s 
transakcijami M&A, zlasti pri pridobitvi delnic 
podjetij, ki imajo v lasti obrate za obnovljive vire 
energije (npr. veter, biomasa): 

Pomoč pri pogajanjih; 

Pravni skrbni pregledi; 

Priprava M&A dokumentacije (letter of intent, 
standstill agreement, SPA itd.);

Svetovanje pri zaključku aktivnosti;

M&A svetovanje za primere morebitne škode.

Pomoč pri financiranju podjetij.

Trgovinski sporazumi: priprava/pregled 
sporazumov, vključno s sporazumi o storitvah, 
dobavi in sodelovanju s sklicevanjem na vsa 
pomembna področja dejavnosti (npr. EPC ter O&M 
sporazumi).

Regulativne dejavnosti: priprava tržnih poročil o 
željenih področjih (npr. plin, električna energija, 
obnovljivi viri energije) ali tržnih segmentih, z 
namenom izpolnitve pravnih zahtev za vstop in 
delovanje na željenem trgu (regulativni okvir, 
infrastruktura, pridobitev okolijskih dovoljenj).

Dodatne storitve Deloitte: sodelovanje z drugimi 
oddelki Deloitte, z namenom razvoja rešitev za 
stranke na globalni ravni (davki, računovodstvo, 
finančno in poslovno svetovanje).

Svetovanje na področju delovnega prava in 
pokojninskih sistemov ter pravne storitve za stranke 
GES v industriji energetike in naravnih virov.

Pomoč pri pridobitvi in priznavanju licenc ter 
zastopanje v postopkih za izdajo dovoljenja pred 
javnimi organi.
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Deloitte Legal ima široko paleto storitev za stranke 
v zavarovalništvu.

Pomoč za nacionalne in mednarodne reorganizacije 
zavarovalnic, ki vključujejo korporativno in regulativno 
strokovno svetovanje.

Pomoč zavarovalnicam, ki poslujejo po evropskem načelu 
svobode storitev (skladnost z zakonodajo, pregled 
zavarovalnih pogodb, ponujenih zavarovancem).

Revizija zavarovalne sheme mednarodnih podjetij in izdajanje 
priporočil za izboljšanje ali prilagoditev zavarovalnega kritja 
za morebitna tveganja.

Pravna in regulativna pomoč za vzajemne zavarovalnice 
(reorganizacije, skladnost poslovanja).

Zavarovalništvo

Storitve
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Deloitte Legal s široko paleto storitev služi strankam v 
nepremičninskem sektorju v državah po vsem svetu. Številne pravne 
pisarne družbe Deloitte služijo največjim industrijskim skladom in 
nepremičninskim družbam, gradbenim in inženirskim podjetjem ter 
vlagateljem v nepremičnine.

• Transakcije v zvezi z nepremičninskimi posli in 
skrbnimi pregledi;

• Prestrukturiranje lastništva;

• Financiranje in sindiciranje;

• Najemni in podnajemni sporazumi;

• Registracijske storitve;

• Razvoj, gradnja in načrtovanje.

Nepremičninsko 
svetovanje

Ekipo Deloitte Legal sestavljajo odvetniki, pravni 
svetovalci in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s 
pravnimi zadevami na področju nepremičninskega 
svetovanja. Skupina je zelo dobro povezana in zajema 
skoraj 8.000 predanih strokovnjakov v več kot 40 
državah.

Storitve
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Strokovnjaki za tehnologijo, 
medije in telekomunikacije v 
podjetju Deloitte Legal se 
ukvarjajo s strankami, ki imajo 
različne pravne zahteve, povezane 
s tehnologijo, kot so strojna 
oprema, programska oprema, 
internet, tehnološke storitve in 
„clean-tech“.

Mediji in 
telekomunikacije

Deloitte Legal je specializiran tudi za 
medijske pravne zadeve v zvezi z 
oglaševanjem, trženjem, oddajanjem, 
elektronskimi igrami, informacijskimi 
storitvami, filmi, glasbo in spletnimi mediji; 
kot tudi za telekomunikacijsko industrijo v 
žični, brezžični, satelitski in 
telekomunikacijski opremi.

Storitve

• Čezmejne združitve in prevzemi

• Prestrukturiranje podjetij, PE, skupna vlaganja (joint
venture)

• Zunanje izvajanje storitev (Outsourcing)

• Zaposlovanje (individualno, kolektivno)

• Pokojnine in prejemki

• Mobilnost, priseljevanje

• Upravljanje dobavne verige

• Distribucija

• Nepremičninsko svetovanje

• Intelektualna lastnina ter (nepoštena) konkurenca

• Skladnost poslovanja

• Regulativne dejavnosti ter javni sektor
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Kontaktni podatki

Specializiran je predvsem na področju davčnega in korporacijskega prava, s poudarkom na svetovanju pri ustanavljanju 
gospodarskih družb, skladnosti poslovanja, prestrukturiranju in reorganizaciji gospodarskih družb, združitvah in prevzemih 
itd. Hkrati ima Uroš bogate izkušnje z insolvenčno zakonodajo ter delovnim pravom.

Uroš je avtor in soavtor več kot 60 pravnih člankov, ki so bili izdani v Sloveniji in tujini. Poleg tega je kot predavatelj 
sodeloval na številnih strokovnih izobraževanjih. Je član globalne mreže Deloitte Legal Central Europe in nekaterih drugih 
pomembnih lokalnih združenj.

Ima magisterij znanosti in kot predavatelj še vedno ohranja stik z akademskim svetom.
Govori angleški, nemški, hrvaški in srbski jezik.

Uroš Rožič
Legal Manager
Telefon: +386 41 901 951
Email: urozic@deloittece.com

Kontaktna oseba

Uroš Rožič je vodja pravnega oddelka v Deloitte Legal
Slovenija. Uroševo glavno strokovno področje je povezano s
pravnim in davčnim svetovanjem, poleg tega pa ima tudi
bogate strokovne izkušnje s področja upravljanja družb. V
preteklosti je deloval na številnih vidnih funkcijah – kot
predsednik upravnega odbora ter kot član nadzornega sveta
v različnih gospodarskih družbah.
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Andreja Škofič Klanjšček
Partnerica
Deloitte Tax & Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 28 41
Mobile: +386 31 641 254
Email: askofic@deloittece.com

Alenka Gorenčič
Direktorica
Deloitte Tax & Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 29 26
Mobile: +386 51 335 453
Email: agorencic@deloittece.com

Uroš Rožič
Legal Manager
Deloitte Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 29 40
Mobile: +386 41 901 951
Email: urozic@deloittece.com

Bara Gradišar
Manager
Deloitte Tax & Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 28 79
Mobile: +386 41 385 665
Email: bgradisar@deloittece.com

Deloitte Legal Slovenia
Kontaktni podatki
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Maja Pangeršič
Pravna svetovalka
Deloitte Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 28 54
Email: mpangersic@deloittece.com

Martin Jakob Koler
Pravni svetovalec
Deloitte Legal
Slovenija

Telefon: +386 1 307 29 39
Email: mkoler@deloittece.com

Deloitte Legal Slovenia
Kontaktni podatki



Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in 
samostojna pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na
www.deloitte.si.

"Deloitte Legal" se nanaša le na pravne prakse družb članic Deloitte Touche Tohmatsu Limited ali njihovih podružnic zunaj ZDA, ki v okviru svojih
dejavnosti nudijo tudi pravne storitve. Iz zakonskih in regulativnih razlogov, družbe članice v določenih jurisdikcijah ne zagotavljajo pravnih
storitev.

Deloitte opravlja storitve revizije, davčnega, poslovnega, finančnega in pravnega svetovanja za javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih
panog. Deloitte opravlja storitve za štiri od petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek globalne mreže
družb članic zagotavlja prvovrstno znanje in vrhunske storitve, na podlagi katerih svojim strankam v več kot 150 državah in ozemljih ponuja
vpogled v najkompleksnejše poslovne izzive. Spremljajte nas na Facebooku in LinkedInu in preverite, kako več 245.000 Deloitteovih strokovnjakov
dosega rezultate, ki štejejo.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte 
Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, 
pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 135 domačih in tujih strokovnjakov.

© 2019. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.
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