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dogodke, ko prenaiai na mlade podjetni-
5ko miselnost, nekaj nepozabnega.

Kot za izjemno uspeien projekt Nata-
ia Lorber iteje tudi program samozapo-
slovanja. "Zelo zgodaj smo ugotovili, da
podjetniki, ki stopajo na zasebniiko pot,
potrebujejo raznovrstne informacije, ki
jim pomagajo, da so zatetki podjetniStva
laZji in uspeinejii. Zaieli smo sodelovati
z Zavodom RS za zaposlovanje in izva-
jali Stevilne delavnice z vsebinami, ki so

v pomoi pri prvih podjetniikih korakih.
5e vedno je aktualen projekt Mladi pod-
jetniki - s podjetniSkim usposabljanjem
do uspeinega podjetja, ki ga sofinanci-
rajo Republika Slovenija, Ministrstvo za

delo, druZino in socialne zadeve RS in
Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada, pred-nostne naloZbe, namenjene
trajnostnemu vkljuievanju mladih na trg
dela. lzvaja se za celotno vzhodno kohe-
zijsko regijo, pri projektu pa sodelujejo 5e

partnerji Zavod Meta, lnStitut za politii-
ni mened2-ment Maribor, LokalPatriot
v Novem mestu, Pomurska in Stajerska

gospodarska zbornica ter Re-gionalna
gospodarska zborni-ca Celje. Po prvih
izvedenih usposabljanjih je odziv mladih
za podjetniitvo izjemen, saj je kazalnik za

leto zor8 celo preseien, zato se bo delo
z novimi skupinami nadaljevalo iele na

zaietku naslednjega leta,u 5e pove Lor-

berjeva.

Med uspeine projekte Nataia Lorber

v podjetju SUN Steje podjetni5ka nairto-

Od podietniskih kro*kov do
zahtevrnih proiektov z.a, olrrtnike in
rnala podietia
V podie$u SUN iz Gornje Radgone, ki se 2e tetrt stoletja ukvarja z raeunovodskim seruisom za
mal1, srednie velika in velika podjetja ter poslovnim svetovonjem za abrtnike in podjetnike, je
prav gotova neizbrisen peiot pustila univerzitetna diplomirana ekanomistka Nataia Lorber,
magistrica znanosti s podroeja ruiunovodstvo in revizije, *Direktor in tastnik podjetja Ztatko
Erlih mi ie leta rygG amogotil opravljanje priprovnittvo, takoj za tem po mi panudit ie redno
zCIposlitev,r< se zatetkov spominja Lorberjevo, ki se je po dvaindvajsetih tetih s 3a. septembrom
kot vadia praiektov poslovila. Dobila je nomret pritoinost spopasti se z novimi poslovnimi izzivi
n0 OOZ Cornja Radgona.

I orberjeva pravi,da seje ob njenem na-
Lstopu delovnega mesta podjetje nekaj
malega ukvarjalo z raiunovodstvom za

zunanja podjetja, izdelo-

vali so se po-

I slovni nairti
r ob samoza-

poslovanju za

nove pod.ietni-

ke, izvajala se

je marketinika
delavnica, ure-

sniievati pa

se je zaeel zelo

zanimiv projekt
s podjetniikimi
kroZki v osnov-

dobje, ki se ga

2ivo spominjam ie danes. V 5olskem letu
t996197 sem sodelovala pri prvih kro2kih
v 05 Cornja Radgona, kjer sem z mojo
skupino ob zakljueku programa ustvari-
la tudi prvi podjetniSki forum, kar je po-

stala tradicionalna izobra2evalna oblika
osnovnoSolcev. Vseskozi smo Sirili krog
vkljuienih osnovnih 5ol, kjer sem delova-
la kot mentorica in vodja projekta po vsej

Sloveniji. Vkljutevala sem se v kroZke na

OS Gornja Radgona, Apaie, Stogovci, Ra-

denci, Cankova in pomagala z nasveti ko-
legom, ki so stopali na pota mentorjev
v tem vseslovenskem projektu. S projek-
tom sem zakljuiila, ko smo dosegli kar
tz4 osnovnih iol po vsej SlovenUi.u Ob
tem poudari, da je soustvarjati poslovne

vanja in priprav tako poslovnih nairtov
kot celotne dokumentacije za podjetja, ki
pridobivajo razna ugodna finanina poso-
jila ali morda nepovratna sredstva. Pravi,

da je bilo Stevilo ugodno re5enih vlog kar

visoko, kar je zagotovo odraz dolgole-
tnega kakovostnega dela in pridobljenih
izku5enj.

Sicer pa se vsa leta v podjetju SUN

ukvarjajo z raiunovodstvom za stranke.
V minulem obdobju so se kar Stirikrat
uvrstiti med finaliste rNaj raiunovodski
servis - kategorija srednji<, imajo prido-
bljen Standard izvajalcev raiunovodskih
storitev, vpisani so v Katalog certificira-
nih raiunovodskih servisov, zaposleni pa

v Register raiunovodske poklicne skupi-
ne. Lorberjeva ima pridobljeno licenco
davine svetovalke pri Davino izobraZe-
valnem inititutu iz leta zor5. "Vseskozi
smo si prizadevali, da bi bili obrtniki in

podjetniki z naiimi storitvami zadovoljni,
zato je velika pozornost namenjena tudi
nenehnemu izobraZevanju in pridobiva-
nju novega znanja. Letos je SUN prejel
certifikat z bonitetno oceno A+, kar pred-

stavlja njegovo uvr5tenost v sam vrh bo-

nitetne izvrstnosti podjetij v SlovenUi," 5e

doda Nata5a Lorber, ki je r. oktobra zaeela

opravljati dela in naloge sekretarke OOZ

Gornja Radgona. S te funkcije namret po

skoraj treh desetletjih v zasluZen pokoj
odhaja Majda Horvat. Sreino, obema!
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