
 
 

 

 

DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŢBENE ODGOVORNOSTI 

 

Ime podjetja: 

Unija, računovodska hiša, d.d. 

 

Ime projekta: 

Natečaj "Močvirski tulipan" 

 

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:  

Ob otvoritvi delovanja Unije d.d. v poslovni stavbi na Brezovici smo se povezali z lokalno 

skupnostjo, med drugim tudi z OŠ Brezovica, s katero smo pripravili projekt, ki se je odvil v 

času svetovnega dneva mokrišč. Le-ta je vsako leto na dan 2. februarja, obstaja pa  od leta 

1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar sprejeta konvencija o mokriščih. 

 

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

Svetovni dan mokrišč 2. 2. 2006 je potekal pod geslom "Funkcije mokrišč za ţivljenje in 

razvoj". Unija d.d. smo ob tej priliki OŠ Brezovica podarili sredstva za razvoj, učenci šole pa 

so sodelovali pri ustvarjanju risb in grafik na temo "Močvirski tulipan", ki je prizadeta vrsta in 

zaščitena roţa mokrišč. Nastale stvaritve smo ob otvoritvi razstavili v avli poslovne stavbe 

Unije. 

 

Poslovni rezultat: 

Doseţen namen začetnega povezovanja z lokalno skupnostjo.  



 
 

Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna? 

Ta praksa je vključila širjenje pomena mokrišč in zaščitenih rastlin ter povezovanje podjetja z 

lokalno skupnostjo.  

 

Kako naprej? 

Gre za enkraten dogodek.  

 

Kontaktna oseba za več informacij o projektu: 

Polona Kovač Pikovnik, direktorica Inštituta za računovodstvo, 

polona.kovac@iracunovodstvo.eu 



 
DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŢBENE ODGOVORNOSTI - 3 

 

Ime podjetja: 

Unija, računovodska hiša, d.d. 

 

Ime projekta: 

Fundacija Pikica 

 

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 od mnogih rojstnih dni na Uniji.  

 

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

 

Poslovni rezultat: 

? 

 

Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna? 

Ker se sredstva, ki bi bila sicer porabljena za nepotrebna darila namenjajo najmlajšim, ki ta 

sredstva potrebujejo za ţivljenje in šolanje.  

 

Kako naprej? 

Fundacija Pikica je v procesu spreminjanja v ??? 

 

Kontaktna oseba za več informacij o projektu: 

Miran Pikovnik, direktor  



 
DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŢBENE ODGOVORNOSTI - 4 

 

Ime podjetja: 

Unija, računovodska hiša, d.d. 

 

Ime projekta: 

Razvoj in zadovoljstvo zaposlenih.  

 

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:  

Verjamemo, da so zaposleni gonilna sila podjetja, .... 

 

zato ponujamo razvoj in napredovanje na poslovnem, profesionalnem in osebnem področju. 

Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in 

timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. 

 

 

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

 

Poslovni rezultat: 

 

Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna? 

 

Kako naprej? 

 

Kontaktna oseba za več informacij o projektu: 

 


