
 

 

 

 

 

DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŢBENE ODGOVORNOSTI 

 

Ime podjetja: 

Unija, računovodska hiša, d.d. 

 

Ime projekta: 
Brezplačna izobraţevanja na "IR Akademiji za javni sektor 2011/2012" za računovodje, ki so 

zaposleni v javni upravi (občina, šola, vrtec) občine Brezovica. 

 

 

Na kratko o podjetju:  

Računovodska hiša Unija d.d. ponujamo računovodske in kadrovske storitve ter davčno 

svetovanje in svetovanje na področju razpisov EU. Naša uspešnost temelji na doslednem 

uresničevanju temeljnih vrednot - znanje in zaupanje. S stalnim vlaganjem v strokovno 

izobraţevanje in osebno rast vseh zaposlenih ter z razvojem naprednih načinov poslovanja je 

doseganje najvišjih standardov danes za nas nekaj samoumevnega, znanje pa ena izmed 

temeljnih vrednot Unije. Naši naročniki imajo zelo različne dejavnosti in vendar zelo podobne 

potrebe - vsi potrebujejo zaupanja vrednega partnerja, ki spremlja in usmerja njihovo 

poslovanje. Visoka strokovnost pa je tisti temeljni dejavnik, ki vpliva na nivo zaupanja tudi 

najzahtevnejših strank.      

 

Smo ustanovitelj Inštituta za računovodstvo, ki je usmerjeno v raziskovanje in 

izpopolnjevanje obstoječega ter razvoj novega računovodskega znanja. IR pripravlja različne 

programe izobraţevanj (Akademija IR, štiri-dnevne šole in seminarji) in spletne tečaje ter 

izdaja bilten Unikum. 

 

Smo prvi računovodski servis z dovoljenjem za brezpapirno poslovanje. Arhiv republike 

Slovenije nam je leta 2009 potrdil notranja pravila in ustreznost ureditve poslovanja. 

 

Tri-kratni zaporedni naziv Naj računovodskega servisa v Sloveniji (2009, 2010 in 2011), 

certifikati in nagrade pridobljene s strani različnih strokovnih komisij, vsestranski razvoj in 

širitev poslovanja so kazalci, ki ţe vrsto let potrjujejo, da smo na pravi poti. 

 

Vzrok / pobuda za projekt:  

Eden naših dolgoročnih ciljev je dvig ugleda računovodske dejavnosti v širši javnosti. K temu 

pristopamo tudi tako, da za naše zaposlene izvajamo sistematična in kontinuirana 

izobraţevanja s področja računovodstva, davkov in prava. Na izobraţevanja s področja 

računovodstva v negospodarstvu smo povabili tudi vse računovodje, ki so zaposleni v javni 

upravi občine Brezovica.  

 

Kako je potekal projekt (časovno, vsebinsko, finančno, kadrovsko…): 

Vse računovodje, ki so zaposleni v javni upravi občine Brezovica smo poleti 2011 povabili k 

brezplačni udeleţbi na Akademiji za "javni sektor", ki jo organizira Inštitut za računovodstvo 

in poteka od oktobra 2011 do junija 2012.  

 



 

 

Akademija IR je celoletno in celostno izobraţevanje, ki se v obliki 9. mesečnih srečanj izvaja 

kot Akademija IR "GOSPODARSTVO" in Akademija IR "JAVNI SEKTOR". Program 

poteka po načelu "iz prakse za prakso" in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in 

tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo 

spremembe in novosti v zakonodaji. 

 

Na povabilo se je odzvalo šest računovodij (OŠ Brezovica, OŠ Preserje, vrtec, Mladinsko 

klimatsko zdravilišče Rakitna), ki so v oktobru ţe pričeli s prvim izobraţevanjem v sklopu 

Akademije.  

 

Poslovni rezultat: 

Projekt trenutno še poteka, prve ankete pa nam kaţejo visoko zadovoljstvo udeleţencev. 

 

Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna? 

Ker ponuja moţnost sistematičnega in kontinuiranega osebnega in strokovnega razvoja 

računovodjem iz lokalne skupnosti, s tem pa posledično skrbimo za dvigovanje strokovnosti 

in ugleda računovodske dejavnosti, kar je eden od naših strateških ciljev. 

 

Kako naprej? 

Projekt trenutno še poteka.  

 

Kontaktna oseba za več informacij o projektu: 

Polona Kovač Pikovnik, direktorica Inštituta za računovodstvo, 

polona.kovac@iracunovodstvo.eu 

 

 


