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Vlaganje v izobraževanje 
zaposlenih je izjemnega pomena
Digitalizacija in avtomatizacija sta korenito spremenili poklic 
računovodij. Spremembe poslovnih procesov je treba izkoristiti za 
trdnejše sodelovanje s strankami.
Polonca Podgoršek, GZS - Zbornica računovodskih servisov

Pod geslom »Izziv je priložnost« se je odvil jubilejni 
20. Kongres izvajalcev računovodskih storitev, kjer 
so udeležencem svoje znanje in izkušnje posredovali 
strokovnjaki z različnih področij, ki neposredno vpli-
vajo na opravljanje računovodske dejavnosti. 

Stranke pričakujejo večjo vpetost v 
poslovni proces
Digitalizacija in avtomatizacija sta v zelo kratkem 
času korenito spremenili poklic računovodij. Stranke 
poleg vodenja poslovne dokumentacije pričakujejo 
tudi večjo vpetost v poslovni proces, kjer računovodje 
lahko nastopajo kot poslovni svetovalci, ki z znanjem 
in izkušnjami pomagajo prepoznavati raznovr-
stne ovire in priložnosti ter sprejemati pomembne 
poslovne odločitve. Zato je vlaganje v izobraževanje 
in kompetentnost zaposlenih izjemnega pomena za 
izvajalce računovodskih storitev. Kongres izvajalcev 
računovodskih storitev, ki ga je ZRS letos organizirala 
že dvajsetič, je izvrstna priložnost za osveževanje in 
nadgrajevanje znanja z različnimi aktualnimi temami, 
ki neposredno vplivajo na opravljanje dejavnosti 
računovodskih servisov. 

O izzivih, ki jih prinaša razvoj računovodske 
panoge, je v svojem govoru na slavnostni otvoritvi 
kongresa spregovoril predsednik ZRS Aleksander 
Štefanac. Dotaknil se je novih tehnologij, kot so poslo-
vanje v oblaku, umetna inteligenca, podatkovni bloki 
(blokchain) in družbeni mediji. V poslovne procese 
prinašajo mnoge spremembe, ki se jim ne bomo mogli 
izogniti, lahko pa jih izkoristimo za še trdnejše sode-
lovanje s strankami. »Dober računovodja natančno in 
pregledno vodi poslovne knjige, odličen računovodja 
zagotavlja pravočasne in ustrezne informacije, ki 
jih stranka v tem trenutku potrebuje. Nepogrešljiv 
in nenadomestljiv pa je računovodja takrat, ko je 
zmožen napovedovati in predvidevati, saj s tem 
aktivno sodeluje v strateških odločitvah podjetja.«

Vraničar Ermanova: Ne načrtujemo nobenih 
hitrih sprememb
Z video izjavo, posneto posebej za to priložnost, 
je udeležence kongresa nagovorila tudi Mateja 
Vraničar Erman, do nedavnega državna sekretarka 
na ministrstvu za finance. Predstavila je pomembna 
projekta, ki se jima bodo posebno pozorno posvečali 
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v naslednjih dveh letih. Prvi je posodobitev obdav-
čitve nepremičnin, po katerem naj bi že leta 2020 
opravili prvo odmero davka na nepremičnine. Drugi, 
prav tako pomemben projekt ministrstva za finance, 
pa je prestrukturiranje davčnih obremenitev v smeri 
razbremenitve stroškov dela in iskanja nadomestnih 
virov za javno finančne blagajne. 

»V tem sklopu iščemo rešitve tako na področju 
spremembe dohodninske lestvice kot tudi na podro-
čju plačevanja prispevkov na eni strani – to so tisti 
elementi, ki v sedanjem sistemu pomenijo elemente 
manjše konkurenčnosti slovenskega davčnega 
sistema – medtem ko bomo vire za nadomestitev 
izpada prihodkov iskali predvsem na tistih področ-
jih, ki bodo najmanj vplivala spet na konkurenčnost 
slovenskega poslovnega okolja. Ne načrtujemo 
nobenih hitrih sprememb.« Kakšni bodo ti ukrepi, je 
odvisno od široke javne razprave, h kateri bo mini-
strstvo v naslednjih mesecih povabilo predstavnike 
zainteresiranih javnosti. Podrobno bodo preučili vse 
prednosti in pomanjkljivosti posameznih ukrepov.

V izzivih je treba iskati priložnost
Osrednja tema letošnjega jubilejnega kongresa, ki 
se ga je udeležilo kar 300 računovodij, zaposlenih v 
računovodskih servisih ali drugih podjetjih, je bila 
»Izziv je priložnost«. K sodelovanju smo povabili deset 
predavateljev, ki so prvi dan kongresa udeležencem 

predstavili pravila varstva osebnih podatkov, raču-
novodski in davčni vidik kriptovalut, priložnosti, ki 
nam jih ponujajo nove tehnologije, različne davčne 
in računovodske vidike napotenih delavcev, novosti 
pri računovodenju najemov, najnovejše informacije o 
pravnem in računovodskem vidiku oddelitev ter rezul-
tate evropskih plačilnih navad. Na slavnostni večerni 
prireditvi je predsednik ZRS Aleksander Štefanac 
podelil certifikate Strokovni vodja računovodskega 
servisa ter posebna priznanja ZRS udeležencem vseh 
dvajsetih in zadnjih desetih kongresov. Drugi dan se je 
začel s tematiko DDV števil in evidentiranja, nadalje-
val pa s financiranjem v mobilni banki, spoznavanjem 
praktičnih primerov davčnih odtegljajev, povečanjem 
dodane vrednosti podjetja s trikotnikom ravnovesja, 
povezanimi osebami pri normirancih, reševanjem 
likvidnostnih težav poslovnih partnerjev s pomočjo 
tehnologije blockchain, zaključil pa se je s predava-
njem o vodenju v kriznih situacijah. gg

Na Kongresu izvajalcev računovodskih storitev je 
v 20. letih sodelovalo več kot 4.300 udeležencev in 
186 predavateljev. Organizatorji so izvedli tudi 10 
okroglih miz. Letošnjega jubilejnega 20. kongresa 
se je udeležilo 300 računovodij, zaposlenih v raču-
novodskih in drugih podjetjih. Vsa prosta mesta 
zanj so bila zasedena že septembra.

Ministrstvo za 
finance napoveduje 
prestrukturiranje 
davčnih 
obremenitev v smeri 
razbremenitve 
stroškov dela.

Domel je  vodilno globalno razvojno in proizvodno 
podjetje elektronsko komutiranih in univerzalnih 
motorjev. Naše izdelke najdete v premium segmentu 
gospodinjskih aparatov, v avtomobilskih in ostalih 
komercialnih in industrijskih aplikacijah. Proizvodi 
so rezultat našega lastnega razvoja in tehnologije.
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