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Miroslav 
Pikovnik 

je človek, ki meni, da spremem-
be sprejemamo prepočasi in da nas 

rutina ubija. Svoj uspeh pripisuje pogu-
mu in odločitvam, ki se drugim dostikrat 
zdijo nenavadne. Ogromno vlaga v za-

poslene, saj se v povprečju izobra�ujejo 
po 110 ur na leto, predvsem zato, da 

lahko sledijo spremembah, ki se 
tudi v panogi, kot je računo-

vodstvo, dogajajo zelo 
hitro.

ZA 
SPREMEMBE 
MORA© BITI 
NAIVEN

MIROSLAV PIKOVNIK, PREJEMNIK NAGRADE GZS ZA LETO 2011



Prejeli ste tudi naziv Skriti podjetniški prvak. 
Za kaj gre?
Naziv smo dobili, ker so nas prepoznali kot nekoga, 
pri katerem se kažejo možnosti za uspeh. Za vsa 
velika podjetja namreč velja, da že pred prepo-
znavnostjo v širši javnosti izkazujejo lastnosti, ki so 
ključne za uspeh. Smo pa kljub nagradi še vedno 
precej skriti, saj nas pozna razmeroma malo ljudi, 
sploh prek meja.

Kakšen je vaš recept za uspeh, v čem ste 
drugačni?
Spoznal sem, da se od drugih razlikujemo po naivno-
sti. Smo veliko bolj naivni kot drugi, saj verjamemo 
v ideje, ki se drugim zdijo nepredstavljive. Jasno je, 
da večkrat brcnemo v temo, a večkrat tudi uspemo. 
Dobre odločitve so bile združevanje računovodskih 
servisov, brezpapirno poslovanje in širitev na nove 
trge. Tudi osebno najbolj uživam v uresničevanju 
novih idej, v prepričevanju sodelavcev o pravilnosti 
zamisli, ki se zdijo na prvi pogled nemogoče. 

Dejali ste, da je bila širitev na nove trge posle-
dica take naivnosti.
Po državah nekdanje Jugoslavije se širimo že dve 
leti, rezultati širjenja pa so odlični. Pri tem smo 
se odločili za nišo, ki jo predstavljajo podjetja v 
slovenskem lastništvu na teh trgih. Tem podjetjem 
zagotavljamo podporo, saj so njihova pričakovanja 
višja od ponudbe, ki jo omogočajo srbski računo-
vodski servisi. Izkušnje kažejo, da smo v Sloveniji 
pri storitvah veliko bolje organizirani. Lahko bi celo 
rekel, da smo po zavzetosti, pridnosti in organizira-
nosti od deset do petnajst let pred njimi.

Kako pa občutite prehod iz analognega v digi-
talni svet?
Zdi se mi, da te spremembe potekajo počasi, celo 
nenormalno počasi. V Uniji smo leta 2005 uvedli 
brezpapirno poslovanje, a smo v podjetju še skoraj 
celo leto preverjali, ali je zapis v elektronski verziji 
identičen tistemu na papirju. Verjetno novosti 
sprejemamo prepočasi, ker se bojimo sprememb. 
Rutina pa nas ubija. Čeprav obstajajo orodja za ele-

MIROSLAV PIKOVNIK začne svoj dan precej pred šesto uro zjutraj. Z 
redno jutranjo telovadbo svoj organizem pripravi na napore, ki sledijo 
skozi dan. A od svojih zaposlenih ne zahteva asketskega æivljenja. 
Prav nasprotno, daje jim veliko svobode, tudi tako, da lahko več časa 
posvetijo druæini. Je vizionar in zagovarja naivnost kot gonilo za nujno 
potrebne spremembe. 

ktronsko poslovanje, ki omogočajo velike prihran-
ke, se ne uporabljajo množično.

Je ovira birokratski aparat?
Ne bi rekel. Slovenska uprava je, kar se tega tiče, 
zelo napredna. Papirno poslovanje zahtevajo le še 
za potrebe statistike in v poslovnih bankah. Čudi 
pa me, da banke še niso povsem sprejele brezpa-
pirnega poslovanja. Bilance jim je treba še vedno 
dostavljati v papirni obliki.

Kaj pričakujete od nove vlade?
Sem politično neopredeljen, a v času vlade, ki je bila 
na oblasti med letoma 2004 in 2008, se je prvič zgo-
dilo, da smo naročnikom spremembe v zakonodaji 
predstavljali z veseljem. Pri takratnih spremembah 
izjemoma ni šlo zgolj za nove davke in zahteve do 
podjetij, ampak so bili postopki za podjetja res bolj 
prijazni. Mislim, da je to prava smer. Menim tudi, da 
bodo prilivi večji, če bomo znižali davčno stopnjo, saj 
bo osnova višja. Po drugi strani pa me preseneča, da 
se novi mandatar ni udeležil januarskega srečanja 
Združenja Manager. Gre za dogodek, na katerem se 
vsako leto zbere več sto slovenskih menedžerjev in je 
eden glavnih gospodarskih dogodkov. Mislim, da je 
predsednik vlade z neudeležbo pokazal, da mene-
džerji niso tisti, s katerimi se želi pogovarjati.

Kljub precej obseæni gospodarski krizi vaše 
poslovanje ni bilo okrnjeno.
Kriza nas pravzaprav ni prizadela. Delamo na 
specifičnem trgu, saj naše stranke niso klasične. 
Te stranke ne potrebujejo le naših storitev vode-
nja evidenc za potrebe države, ampak želijo tudi 
dodatne storitve. Lahko bi rekel, da so naše stranke 
uspešna podjetja, saj z izjemo nekaj gradbenih in 
avtomobilskih posredniških podjetij tudi sama niso 
utrpela krize.

Kaj vam pomeni nagrada GZS za izjemne go-
spodarske in podjetniške doseæke?
Osebno mi nagrada pomeni veliko, predvsem zato, 
ker nas je predlagala Zbornica računovodskih ser-
visov. Štejem si v čast, da so me predlagali kolegi, 
torej tudi moja konkurenca.

Ključ za uspeh so verjetno tudi sodelavci. Kako 
jih izbirate?
Lani se nam je pridružila vodja kadrovske službe, ki 
izbira sodelavce prek klasičnih postopkov, osnovo 

 S sodelavci imamo tihi dogovor, da se 
do osme ure zjutraj ne motimo. To je čas 

čiste produktivnosti. 



za sprejem pa predstavljata strokovni in osebnostni 
del. V zadnjem času smo osredotočeni na iskanje res 
odličnih kandidatov, ki izkazujejo velik potencial. 
Izberemo samo najboljše, zato pa pravzaprav ves čas 
zaposlujemo. Zaposlimo namreč vsakogar, ki izkaže 
tak potencial, ne glede na trenutne potrebe. 

Veliko delate?
Vsako jutro vstanem okrog pol petih. Do šestih 
zjutraj imam čas samo zase, ki ga namenim za ju-
tranjo telovadbo in druge priprave za ta dan. Tako 
v pisarno pridem zgodaj zjutraj, okrog šeste ure, in 
sem tam do tretje ali četrte ure. Podaljšujem zelo 
redko, tako kot velika večina zaposlenih pa imam 
rad jutranje delo. S sodelavci imamo tihi dogovor, 
da se do osme ure zjutraj ne motimo. To je čas čiste 
produktivnosti.

Sicer pa imajo zaposleni gibljiv delovni čas?
Gibljiv delovni čas je del ukrepov za ustvarjanje 
do družine prijaznega podjetja. Od osmih do dveh 
popoldne velja za zaposlene obvezna prisotnost, 
razporeditev preostalega delovnega časa pa je odvi-
sna od njihovih želja in obveznosti. Poleg gibljivega 
delovnega časa imamo tudi dela prost dan na prvi 
šolski dan, višino regresa določamo glede na število 
otrok. Celotna ideja do družine prijaznega podjetja 
je zasnovana na dolgoročni učinkovitosti. Vsako 
leto dodajamo novosti, nove ukrepe in ugodnosti, 
saj v letu dni ni mogoče vsega spremeniti.

Kaj vas v poslu najbolj razveseli?
Vsekakor zadovoljni deležniki, torej stranke, 
zaposleni in druga skupnost. Da lahko rečeš, da si 
naredil nekaj dobrega za širši krog ljudi.

Veliko govorite o naivnosti. Bi jo priporočili 
celotnemu slovenskemu gospodarstvu?
Vsekakor. V Sloveniji smo preveč »ziheraški«. 
Seveda ne govorim kot računovodja, mislim, da 
ni podjetnika, ki bi si želel naivnega računovodjo. 
Govorim o podjetnikih in o tem, da je vsaka stvar 
za nekaj dobra. Če želimo kaj spremeniti, smo sami 

tisti, ki moramo narediti prvi korak. Če ga morda 
naredimo v levo in se zaletimo, potem pač poskusi-
mo v desno, če spet ne gre, pa nazaj … Enkrat bomo 
že našli pravo pot. Da pa ne bomo naredili preveč 
napačnih korakov, je seveda potrebno izobraževanje. 
Tudi tukaj mislim, da imamo vsaj glede podjetništva 
v Sloveniji še veliko rezerve. Žal opažam, da je še zelo 
veliko podjetnikov, ki ponavljajo napake drugih, a 
ker nimajo časa za izobraževanje, se seveda drugače 
kot iz lastnih napak ne morejo učiti.

Torej ne govorim o čisti naivnosti v smislu kar bo, 
pa bo, ampak o tem, da ko vemo, da smo preštu-
dirali vse, kar je poznano, in gremo na pot, ki jo ni 
prehodil še nihče pred nami, takrat moramo pač 
biti enostavno naivni in si reči, da bo uspelo. Če v to 
ne verjameš, potem je verjetno ta pot že končana.

Lahko izpostavite še kakšno zanimivost, morda 
anekdoto, ki ste jo doæiveli kot direktor podje-
tja?
Ko smo kupili parcelo na Brezovici z gradbenim do-
voljenjem za poslovno zgradbo, je na enem izmed 
sestankov župan poudaril, da bo poskrbel za to, da 
tukaj nikoli ne bo zrasel stanovanjski blok. Takrat 
nam preprosto nihče ni verjel, da bomo res zgradili 
tako veliko poslovno stavbo le za računovodski ser-
vis, saj računovodje vendarle sedimo doma za ku-
hinjsko mizo, ne pa v tako veliko stavbo. Prepričan 
je bil, da bomo stavbo zgradili, nato pa jo preuredili 
v stanovanja. Pa je nismo!

Kje se vidite čez deset let?
Cel kup idej je, od mentorja, svetovalca, predava-
telja do pustolovca, morda s čolnom na poti okoli 
sveta, morda projekti v smeri dobrodelnosti … 
Pravzaprav nimam pojma, kje bom čez deset let in 
se s tem niti ne obremenjujem s takimi oddaljeni-
mi cilji. Pomembno je, da bom v teh desetih letih 
naredil in doživel še kaj res dobrega, v katero smer 
bo šlo, pa bomo videli. 

Družbo Unija je 
predsednik uprave 
Miroslav Pikovnik v 
zadnjih letih popeljal 
med najuspešnejše 
računovodske servise v 
Sloveniji, kar potrjuje 
tudi prejem nagrade 
za naj računovodski 
servis zadnja tri leta 
zapored. Rast podjetja 
prikazuje tudi širitev 

dejavnosti z raču-
novodskih storitev, 
davčnega svetovanja, 
kadrovskih storitev na 
svetovanje za projekte 
evropskih in sloven-
skih skladov, e-raču-
novodske storitve (prvi 
pridobili dovoljenje 
Arhiva Republike Slo-
venije za brezpapirno 
poslovanje) ter MOX 

– mobilno poslovanje 
za mikro podjetja. 
Dolgoročno rast zago-
tavljajo s sledenjem 
sodobnim smerni-
cam v informacijski 
tehnologiji, potrebam 
trga po specializiranih 
storitvah in sistemom 
»vse na enem mestu« 
ter širitvijo dejavno-
sti v regijo Adriatic. 

Razvojno in inova-
cijsko komponento 
v storitveni ponudbi 
omogočajo z lastnim 
registriranim RR-od-
delkom, vključevanjem 
v inovativne projekte, 
kot partnerji v projektu 
Kompetenčni center za 
razvoj kadrov v raču-
novodski dejavnosti in 
kot ustanovitelji Inšti-

tuta za računovodstvo. 
Družbeno odgovornost 
potrjuje tudi certifikat 
družini prijaznega 
podjetja, poleg tega je 
Unija članica Mreže za 
družbeno odgovornost 
Slovenije (društva 
Ekvilib). K varovanju 
okolja prispevajo z 
uvajanjem brezpapir-
nega poslovanja.
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