
DDr. Matjaž Mulej, doktor ekonomije (iz teorije sistemov) in (inovacijskega) 

menedžmenta, zaslužni profesor teorije sistemov in inovacij na Ekonomsko-poslovni 

fakulteti Univerze v Mariboru 

DDr. Matjaž Mulej je avtor dialektične teorije sistemov in teorije inovativnega poslovanja (za 

tranzicijske razmere). Objavil je (s soavtorji) +1600 tekstov, od tega  +60 knjig in zbornikov in 

+60 člankov v  svetovnih vrhunskih revijah itd. v +40 deželah. Bil je gostujoči profesor v 6 

tujih državah 15 semestrov, tudi na Cornell U., Ithaca, NY, ZDA. Je član 3 mednarodnih 

akademij znanosti in umetnosti, predsednik IASCYS (Mednarodne akademije sistemskih in 

kibernetskih znanosti, Dunaj, 2010-2012), ki jo je ustanovila IFSR (Mednarodna federacija za 

sistemsko raziskovanje z 38 asociacijami članicami in članstvom na vseh celinah), ko je bil 

njen predsednik, itd. Bil je dekan in prorektor Univerze v Mariboru. V Mednarodni 

enciklopediji teorije sistemov in kibernetike je devet vnosov o njem. Je v uredniških odborih 

več mednarodnih revij in konferenc. Ima jugoslovanska, slovenska in mariborska javna 

priznanja za inovacije. 35 let je predaval tudi na Univerzi v Ljubljani in drugod v Sloveniji. O 

inoviranju je svetoval podjetjem itd. ca. 500 krat. Kot študent v Mariboru je so-ustanovil 

Katedro, Zadrugo mariborskih študentov in dijakov ipd. Je aktiven športnik, dvakrat 

jugoslovanski prvak v tenisu in 35 let športni funkcionar. So-ustanovil je mednarodni 

konferenci PODIM, ki se vrsti že preko 30 let, in STIQE. Zdaj je v IRDO Inštitutu za razvoj 

družbene odgovornosti; v 2011 in 2012 je imel skoraj 40 mednarodnih predavanj v skoraj 20 

državah. Je poročen, ima 2 otroka in 4 vnuke. Leta 2013 imenovan za častnega občana 

Maribora zaradi znanstvenih in drugih dosežkov. V letih 2013 in 2014 izide 10 knjig in zbirk 

člankov pod njegovim uredništvom. 

 

Katarina Sitar Šuštar, partnerka, KPMG v Sloveniji 

Katarina Sitar Šuštar je revizijska partnerka v KPMG z licenco pooblaščene revizorke. V 

KPMG je zaposlena od leta 1996 in je zadolžena predvsem za revidiranje finančnega in 

javnega sektorja. Na partnerskem nivoju je zadolžena tudi za področja kadrov in 

izobraževanja. Organizirala je nekaj izobraževanj s področja zavarovalništva v Sloveniji, 

predava tako na internih izobraževanjih kot na izobraževanjih za stranke, med drugim je 

predavala tudi v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, Kontrolinške konference in na 

Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Finančne inštitucije so vodilne na področju priprave poročil o 

trajnostnem razvoju, kar pa v Sloveniji še ni vidno. Katarina revizijskim strankam predstavlja 

prednosti poročanja o trajnostnem razvoju. 

 

Damjan Ahčin, ACCA, vodja projektov, KPMG v Sloveniji 

Damjan Ahčin je pooblaščeni revizor. Družbi KPMG se je pridružil v letu 2008. Pred tem je bil 

zaposlen na delovnem mestu notranjega revizorja v eni izmed slovenskih zavarovalnic, še 

pred tem pa v konkurenčni revizijski družbi.  

V KPMG je vodja projektov revizij, sodeluje pa tudi na mnogih svetovalnih projektih (skrbni 

pregledi, svetovalna vloga pri ocenjevanjih vrednosti družb, zasnova KPI dashboard, 

poročanje o trajnostnem razvoju). Damjan je strokovnjak  za zavarovalniški sektor, finančni 

sektor in telekomunikacije.  


