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Usposabtjanje za podjetniitvo
Ker smo bili na zaietku zelo mocno vezani na pomoc
novo nastajajodim podjetjem, smo pripraviti Stevitne
detavnice, ki so tej citjni skupini odpirate vpogted v
podroija posameznih podjetniSkih postovnih funkcij.

Mtadi in podjetni5tvo - v preteklosti
Ze leta 1994 smo prvid testno poskusiti zuvaja-
njem kulture podjetniitva in podjetnosti med
mtade osnovno5otce in pripraviti prirodnike ter
detovne zvezke. Usposobiti smo malo deto mentor-
jev in smo pionirji uvajanja podjetniStva v osnovne
5ote. Program podjetniSkih kroikov v osnovnih
5otah po Sloveniji smo izvajati vse do leta 2005. ln
konino, program 'Podjetni5ki kroZek za osnov-
noSotce' smo prodati Repubtiki Crni gori, ki je na

osnovi naie strokovne titerature pripravita izbirni
pred met' Podjetni5tvo'.

ln danes - priprava mladih za podjetniitvo
Podjetje SUN, d. o. o. je v tetu 2017 pripravito
prijavo na razpis Ministrstva za deto, druZino,
sociatne zadeve in enake moinost in bito skupaj s

p roj e kt n i m i p a rt n e rj i i z b ra n o za izv ajanje p roj e kta
'Mladi podjetniki - s podjetniskim usposabljanjem
do uspe5nega podjetja'. Namen projekta je orga-
nizirati in izvesti program usposabtjanj za citjno
skupino mladih brezposelnih oseb, starih od 15 do
vkljutno 28 [et, vpisanih v evidenco Zavoda RS za

zapostovanje, ki imajo stalno prebivati5ie v vzhodni
kohezijski regije Slovenije in jih preko strokovnega
preverjanja poslovne ideje pripetjati do utemeljene
ustanovitve podjetja.
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Poslovno svetovanie,
radunovodski servis, in
usposabli ani e za podi etni5tvo
mag. Zlatko Erlih, univ. dipl. ekon., direktor podjetja SUN Gornja Radgona, d. o. o.

V podjetju SUN Gornja Radgona, d. o. o., v kate-
rem se ukvarjamo s poslovnim svetovanjem,
raiunovodskimi storitvami in usposabljanjem
za podjetniStvo, smo l. februarja praznovali 27

let. V tem iasu smo ustvarili mnogo stvari, na
katere smo z razlogom ponosni in ta energija nas
vleie naprej.

Poslovno svetovanje za delujoia podjetia
Danes so naie poslovne vezi na podroiju svetovanja
stkane Siroko po driavi in med naiimi odjemalci so

tudi najvetja slovenska turistiina podjetja, podjetja s

podrodja Zivilskopredetovatne industrije, s podrodja
kovinsko predelovalne industrije in podjetja iz t. i.
avtomobitskega grozda, ki z naSo pomoijo uspeino
prijavtjajo svoje projekte za pridobitev subvencij.
Mi poskrbimo za obveidenost in pripravo na priha-
jajoie razpise ter skupaj pripravimo kakovostne in
uspeine vloge.

Poslovno svetovanje za tstart-upr podjetja
Poslovno svetovanje'start up' podjetjem in predvsem
posameznikom, ki pri reSevanju teZave svoje brezpo-
selnosti iScejo izhod v podjetniStvu, je eden temeljev,
na katerem je nastala odlofitev o ustanovitvi podjetja
SUN Gornja Radgona, d. o. o. in temu dodajamo t. i.
'after care' svetovanje.

Kakovosten rafunovodski servis z davinim
svetovanjem
Raiunovodske storitve in financno svetovanje sodita
v podrodje utecenega deta podjetja, zanje pa poskrbi
naSa ekipa dobro usposobtjenih sodelavk, ki svoje
znanje nenehno posodabtja.

Naio odlidnost kaZe tudi trikratna zaporedna
uvrstitev med prve tri najbotjSe servise na izboru za

NAJ RAEUNOVODSKI SERVIS.

Na poti k dvigu kakovosti svojih storitev 6 let
u porabljamo E-ratunovodstva, svojo ka kovost pa

utrjujemo s pridobtjeni m sta nda rdom izvajalca
radunovodskih storitev pri Zbornici radunovodskih
servisov.

I

tYir

F


