
	

	

Aktivnosti	

TABAKUM D.O.O. 

so	sofinancirane	s	strani	Republike	Slovenije	in		

Evropske	unije	–	iz	Evropskega	sklada	za	regionalni	

razvoj.	

Aktivnosti	 podjetja	 Tabakum	 d.o.o.	 v	 okviru	 operacije	 TPI	 2018	 (Tabakum	 procesne	

izboljšave	 2018)	 sofinancirata	 Republika	 Slovenija	 in	 Evropska	 unija	 iz	 Evropskega	

sklada	 za	 regionalni	 razvoj.	 Operacija	 se	 izvaja	 v	 okviru	 Operativnega	 programa	 za	

izvajanje	 Evropske	 kohezijske	 politike	 v	 obdobju	 2014	 –	 2020,	 št.	 CCI	

2014SI16MAOP001.	

www.eu-skladi.si	
	

 
 



 
 
 
 
Kratek opis operacije: 
 
Aktivnosti s strani podjetja Tabakum d.o.o.  od 3. 5. 2018 do 8.10. 2018 so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 – 2020«.  

 

Javni razpis za izbor operacij  delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis 
za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, »Javni 

razpis ta spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2017 – 2018«. 

 
Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije “SPIRIT Slovenija”. Vsebina operacije podpira procesne izboljšave v podjetjih, z namenom 

povečanja konkurenčnih prednosti. 
 
 
 

Namen operacije: 
 
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko 

poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn 

management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 
 
 
 

Cilji in rezultati operacije: 
 
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje 

dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu 

in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.  
 

Pričakovani rezultati:  

• Povečati učinkovitost digitalnega marketinga. 

• Postavitev pravilnega sistema metrik, ki jih bodo zaposleni spremljali s pomočjo spletne analitike. 

• Optimizacija procesov kadrovanja. 

• Optimizacija izobraževanja kadrov. 

• Optimizacija prodajnih procesov na terenu, spletu in v trgovini. 

• Optimizacija spletne strani podjetja www.tabakum.com 
 

 

	


