
TEMA: 60  LET ZVEZE  RFR

Ne uklanjajte se
pritisku vodstev
in poskrbite za
miren spanec

Ob 60. obletnici delovanja
Zveze RFR vse leto objavljamo
pogovore z ljudmi, ki igrajo
pomembno vlogo pri razvoju
raeunovodstva in financ.
Nag pogovor z magistrico
ekonomskih znanosti Mojco
Kun5ek predstavlj a izredno
aktualna razmi§lj anj a ugledne
Zenske, ki Ze dobra tri leta vodi
Ajpes. Mojca Kun5ek je Ajpes
pomladila in zbudila.
Ena od zadnjih opaznih
osvezitev je tudi prenova
spletne strani agencije.

Zveza RFR letos praznuje
60-letnico. Kdaj ste se vi prvi€
sre€ali z Zvezo RFR?

Z Zvezo RFR oziroma revijo IKS
sem se prvi€ seznanila v prvem
mesecu svoje delovne kariere
kot pripravnik analitik v sluzbi

gosp o darskega racunovodstva
v podjetju ETI Izlake. Kaj kmalu
mi je bilo jasno, da je udelezba
na dogodku Zveze RFR privilegij,
ki si ga zaposleni lahko zasluzi
§ele z leti dela.

Kako pa sodelovanje ned Zvezo
RFR in va5o sedanjo organizacijo
vidite v prihodnosti?

Sodelovanje s stroko je eden od

postulatov Ajpesa, saj Zelimo,
da so na§e aplikacije in storitve
uporabniku prijazne in strokovne.
V tern kontekstu tudi 5e naprej
vidim Ajpesovo sodelovanje, saj
nan je v interesu, da uporabniki
posegajo po podatkih in
informacijah na na5em portalu
ter si z njimi pri svojem delu tudi

pomagajo.

`Tasa Organizacij a sodeluj e
T 0dboru za poenotenje
rafunovodske poklicne skupine.

Mag. Mojca Kun§ek, direktorica Ajpesa

Kaj menite, da je glavna
priloznost tako organiziranega
odbora?

Odbor je bil ustanovljen
za spodbujanj e strokovne
usposobljenosti, krepitev poklicne
etike v ra€unovodski stroki in
izbolj5anje javne podobe poklicne
skupine. To se bo odrazalo v
zaupanja vrednem odnosu med
ra€unovodskim strokovnj akom
in stranko ter po5tenem prikazu

poslovanja na eni in drugi strani.

Kalro menite, da bosta register in
certificiranje vplivala na odnos
do stroke pri mladih, ki 5ele
vstopajo v ta poklic?

Zivljenje je vedno lazje, Ce so znana

pravila. Zato register certificiranih
racunovo dskih strokovnj akov

pozdravljam, prav tako tudi pravila
in merila za doseganje in
(re)certificiranje tega naslova.
Mislim, da pri tern ne igra vlogo
starost, temvec zrelost oziroma
modrost posameznika, ki se tega
zaveda in Zeli, da so pravila igre

(kot v 5portu) jasna in ne dopu§€ajo
dampinga in drugih neposlovnih
li celo nestrokounih potez.

Kak5na je Zelena javna podoba
o va§i organizaciji v o€eh
ra6unovodij in knjigovodij?

Menim, da ra6unovodska stroka
ceni Ajpesovo delo. Ob razlicnih
(ne)formalnih sre€anjih sporo€ajo,
da so zadovoljni, da je nag portal
stalno dosegljiv, pristop do

podatkov uporabniku prijazen,

zelo pa pozdravljajo odprt dialog,
aktiven pristop k seznanjanju
z novostmi ter posluh za vlogo
Ajpesa kot koordinatorja med
njimi in drzavo. Ne nazadnje velja
omeniti, da tudi leto5nja ocena
zadovoljstva uporabnikov 4,5
to potrjuje.

Pred kratkim ste izpeljali
velik projekt prenove spletne
platforme. S ten se ukvarja
vedno ve€ organizacij. Kaj
svetujete organizacijam, ki se
lotevajo takega projekta?
Kak5ne izku5nje ste si nabrali?

Prenova spletne platforme je kot

gradnja hi§e. Cetudi ima§ nacrt,
zagotovlj ene kadrovske in finan6ne
vire, vedno je 5e tisti "nekaj",
ki te preseneti in izvedbo projekta

podalj5a. Zato svetujem res
Eim bolj natancen popis vseh
tehnolo§kih in vsebinskih podlag
in potreb ter oblikovanje tima tudi
z imenovanjem rezervnih igralcev.
Zelo pomembna je tudi dobra
komunikacija z vsebinskimi in
izvaj alskimi delezniki.

Ali van je izpeljana prenova
informacij skega sistema olaj 5ala
izvajanje nalog in delovnih
procesov?
Izvajanje nalog in delovnih

procesov je s prenovo postalo
preglednej§e, za uporabnike pa
predvsem prijaznej§e in 5e hitrej5e.

Ali mislite, da raeunovodje znajo
v celoti uporabiti orodja za
izmenjavo podatkov z Ajpesom?
Kje vidite najve6je tezave?

Vedno znova ugotavljam, da razli€ni
uporabniki 5e vedno premalo

poznajo vse, kar jim ponuja nag
spletni portal, za nadgradnjo v
obliki izmenjav podatkov s
spletnimi servisi pa se 5e premalo
odlo€ajo tudi ra€unovodje. Kako si

pomagati s temi orodji, namre€
zahteva tudi manj§i razmislek,
zato predpostavljam, da si
za ta razmislek ob vsej obilici dela
marsikdo ne vzame €asa. Navada je
Zelezna srajca in v tern kontekstu so
stare navade breme in poseganje po
novostih premalo izkori§€eno.
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Na katerih podrocjih bo Ajpes
v prihodnosti okrepil svoje.
delovanje?

Ajpes vse bolj postaja registrski
organ in v ten kontekstu zelo
dejavno sodelujemo pri projektih
zmanj§evanja administrativnih
bremen (na primer letos na

podrocju turizma) in na podrocju
povezovanja registrskih organov
ter novih identifikatorj ev v svetu.
Menim, da nas na teh dveh
podrocjih vse skupaj Caka
5e veliko izzivov.

Ob prihodu na direktorsko mesto
ste si kot enega od ciljev mandata
postavili ozave§€anje javnosti o
vsem, kar Ajpes ponuja. Ali ste
z dosezenim na ten podro€ju
zadovoljni?

Po dobrih treh letih vodenja Ajpesa
ugotavljam, da je bil cilj pravi in da

je ozave§Canje javnosti §e vedno
potrebno, smiselno in zazeleno.
Ob ten me najbolj veseli, da so

potrebo po obve5€anju uporabnikov
zacutili tudi zaposleni in da se v
okoljih, v katerih predstavlj ajo
Ajpesove podatke in storitve,
dobro pocutijo in jim to daje
tudi Clan za nadaljnje izbolj§ave

pri na§ih predstavitvah in dostopu
do storitev v prihodnje.

Kaj so bili glavni izzivi

pri ozaveseanju?
Eden od glavnih izzivov je bil
nedvomno vzpostaviti stike
z uporabniki, zaznati njihove

potrebe, spodbuditi zanimanje
za vec, kot so do takrat poznali,
in s predstavitvami osmisliti
njihove potrebe pri zmanj5evanju

poslovnih tveganj. S kadrovskega
vidika pa so bile te predstavitve
izziv vse §ir§emu krogu zaposlenih.
Nekateri so v ten videli strokovni
in retorichi izziv, drugi pa le

prijetno popestritev delavnika.

Ajpes je javna institucija, ki pa
opravlja tudi trzno dejavnost.
Poslanstvo Ajpesa je zbiranje
podatkov za uporabnike. Ali
lahko na5im bralcem predstavite
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Mojca Kun5ek s sodelavci

razmerje med opravljanjem javne
funkcije in trzno dejavnostjo?

Javna funkcija je in bo imela
primat pri izvajanju na§ih storitev
tudi v prihodnje. Trzna dejavnost

predstavlja priblizno le 10 %
na5ih dejavnosti, glede na hudo
konkurenco in velike zakonske
omejitve, ki jih na§i konkurenti
nimajo, pa na tern podrocju ne
razmi§lj amo o 5iritvi.

Mnogi ra€unovodje, predvsem
starej5i, Ajpes 5e vedno

povezujejo z nekdanjo Sluzbo
druzbenega knjigovodstva (SDK).
Ali ste ohranili 5e katere izmed
funkcij SDK?

Dedi5Cina SDK se v Ajpesu §e
vedno kaze v zbiranju letnih

porocil, statisti6nih raziskovanjih
ter izdelavi bonitetnih ocen. Pri
tern je zanimivo, da primerjava
zbranih letnih poro€il za
leti 1991 in 2016 ne kaze bistvenih
odstopanj, saj jih je SDK Ze
leta 1991 prediozilo kar 95 %

gospodarskih podjetij (za leto 2016
pa 96,4 °/o podjetij). Takratna
predlozitev podatkov je bila na
Papirju, od leta 2009 pa vse vrste
poslovnih subjektov predlagajo te
podatke elektronsko, pri €emer je
bilo za leto 2016 kar 93,9 % letnih

porocil podpisanih s kvaliflciranim
digitalnim potrdilom, kar je
ogromen napredek.

Ali imate kak5no sporoeilo
oziroma nasvet za knjigovodje
in ra5unovodje?

Samo en nasvet - da svoj poklic

ponosno in dostoj anstveno
opravljajo, se ne uklanjajo

pritiskom vodstev in se zavzemajo,
da predvsem mirno spijo, ter
mislijo tudi nase in ustrezno
kombinirajo poslovni in prosti Gas.

In §e vpra§anje za konec.
Kje in kako boste preziveli
leto5nji dopust?

Za uvod v po€itnice bomo
tradicionalno druzinsko najeli

jadrnico, jo napolnili s hrano in
pijaco ter si privo§Cili €im bolj§i
odklop. Konec pocitnic pa bomo
z najmlaj5im od otrok spoznavali
nov gr§ki otok. Vines bomo

posku§ali vsak vikend osvojiti
katerega od slovenskih vrhov in
nabrati vsaj nekaj sto kolesarskih
kilometrov. Predvsem pa upam,
da bomo imeli vec €asa drug
za drugega.

5pela Brezav§Cek, Zveza RFR
Foto: arhiv Ajpesa


