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KRATKI POVZETEK DOGODKA:  

 

V letošnjem letu, ko nas je vse zaznamovala epidemija, vstopamo v novo finančno perspektivo 

2021 - 2027. Sloveniji bo v teh letih namenjenih kar 10,3 milijarde sredstev (nepovratnih in 

povratnih), kar je največ sredstev od kar smo člani EU. Ključne tri usmeritve EU pri pripravi 

programa za črpanje sredstev so odporna, zelena in digitalna Evropa. Velik poudarek bo tudi 

na zdravstvenem sektorju ter dolgotrajni oskrbi. Kako naj počrpamo več kot 10 milijard evrov? 

Smo podjetja pripravljena na novo finančno perspektivo? 

 

Predstavili bomo aktualne izzive regije in priložnosti črpanja sredstev 2021 - 2027, ki  jih bosta 

predstavili v.d.direktorja Regionalne razvojne agencije Posavja, ter vodja Oddelka za 

družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice, pri čemer se bo 

slednja fokusirala na priložnosti, ki jih nosi lokalni finančni okvir za področje podjetništva. 

 

Drugi del podjetniškega dogodka bo namenjen praksi, in sicer prilagajanju spremembam v 

poslovanju, ki jih prinašajo izredne razmere, ter zaznane odzive podjetij. Torej na kakšen način 

so in lahko podjetja pristopijo k novi realnosti poslovanja, kako ujeti pravi korak na poti 

digitalizacije, spoznati prednosti in priložnosti digitalizacije, ter nenazadnje, kje pridobiti 

sredstva za digitalizacijo.  

 

Izkušnje  in primere dobrih praks črpanja sredstev bodo predstavili: Tiko pro d.o.o, podjetje 

specializirano za črpanje EU sredstev, ter podjetniki z inovativnimi idejami, ki bodo predstavili 

kakšne možnosti sredstev so koristili za področje digitalizacije, kakšne rešitve ponujajo, kaj so 

zaznali kot prednost, ki jo nosi digitalizacija njihovega poslovanja.  

Predstavili se bodo predstavniki podjetja Furlan d.o.o., podjetja Flexkeeping, podjetja 

Predikat d.o.o. in E.trend d.o.o. 
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PROGRAM DOGODKA: 

  
Pozdrav župana Občine Brežice g. Ivana Molana & direktorice ZPTM Brežice Matejke 
Gerjevič 

  

Priložnosti črpanja sredstev iz lokalnega proračuna Občine Brežice  

Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj Občine Brežice, ter namestnik vodje, Roman Matjašič 

  

Izzive regije in priložnosti črpanja sredstev finančne perspektive 2021 –  

mag. Nataša Šerbec, v.d. direktorja RRA Posavje 

  

Kako nahraniti ideje z nepovratnimi sredstvi (finančni viri za digitalizacijo, izzivi 
pri prijavah na razpise) 

Martina Anderlič, direktorica podjetja Tiko pro d.o.o. 

  

Predstavitev dobrih praks s področja digitalizacije storitev in produktov: 

Flexkeeping, Luka Berger 

  ETREND d.o.o., Sašo Panić 

  Furlan Melita s.p., Franc Furlan 

  Predikat d.o.o., Peter Molan 

Dogodek je namenjen: 

 podjetnikom in podjetjem (neglede na velikost in dejavnost, ki jo opravljajo),  
 potencialnim podjetnikom. 

Udeležba na dogodku je brezplačna.  

Organizator dogodka je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ob podpori 
Občine Brežice.  
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OPIS PROGRAMA IN SODELUJOČIH:  

Posodobljeni okvir kohezijske politike v obdobju 2021–2027 omogoča večje sinergije, 

povezovanje in sodelovanje med skladi, zajetimi z enotnimi pravili, in tudi z drugimi instrumenti 

iz proračuna EU, ki so namenjeni uresničevanju istih ciljev na področju inovacij, podnebnih 

ukrepov, rasti in ustvarjanja delovnih mest. 

 

V  novo finančno perspektivo 2021 – 2027 lahko vstopamo z optimizmom, saj bo Sloveniji v 

teh letih namenjenih kar 10,3 milijarde sredstev (nepovratnih in povratnih), kar je največ 

sredstev od kar smo člani EU. Ključne tri usmeritve EU pri pripravi programa za črpanje 

sredstev so odporna, zelena in digitalna Evropa. Velik poudarek bo tudi na zdravstvenem 

sektorju ter dolgotrajni oskrbi.  

 

Predstavitev bo usmerjena v predstavitev aktualnih razvojnih potreb naše regije in možnosti 

črpanja evropskih sredstev za njihovo realizacijo v perspektivi 2021 – 2027. Ministrstva ter 

Evropska komisija pospešeno pripravljajo podlage za črpanje sredstev iz naslednje finančne 

perspektive, 2021 do 2027. 

 

Trende in smernice razvoja posameznih sektorjev dejavnosti v Evropski uniji določajo 

evropske politike, prav tako tudi v Sloveniji. Tem politikam ustrezno je treba prilagoditi 

projekte, da bodo zadovoljevali evropski in slovenski politični okvir, nadgrajevali trenutno 

stanje razvoja z uporabnejšimi, boljšimi, učinkovitejšimi in cenejšimi tehnologijami, procesi in 

koncepti ter odgovarjali na izzive današnjega časa. Projektne ideje pa je potrebno umestiti v 

ustrezne vire financiranja in jih ob uspešni pridobitvi sredstev tudi izpeljati v skladu s 

projektnim načrtom. 

 

Predstavili bomo pregled strateških usmeritev iz strateškega dela RRP-ja in umestitve 

evidentiranih razvojnih vsebin v novo finančno perspektivo 2021-2027 ter predstavili večletni 

finančni okvir  2021 - 2027 ter ostale novosti s področja programiranja. 

 

 Izzive regije in priložnosti črpanja sredstev finančne perspektive 2021 – 2027 

bo predstavila: mag. Nataša Šerbec, v.d. direktorja RRA Posavje  
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Občina Brežice se zaveda pomena stabilnega gospodarstvo v občini, zato s svojim 

delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva.  

 

Občina svojo nalogo pri zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj poleg vsakoletnega razpisa 

za neposredne finančne spodbude podjetnikom, zagotavlja s širokim naborom ukrepov -od 

komunalnega opremljanja zemljišč v poslovno-industrijskih conah, urejanja cestnih povezav 

do urejanja prostorskih aktov. Občina Brežice je investitorjem že prodala vsa opremljena 

zemljišča v svoji lasti v Obrtni coni Dobova, kjer občina že načrtuje širitev. Občina Brežice je 

tudi z dopolnitvijo in spremembo veljavnega Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) za IPC Brezina omogočila širitev proizvodnje podjetja TPV, ki z vrednostjo več kot 50 

milijonov evrov predstavlja gospodarsko investicijo državnega pomena. 

 

Občina Brežice vsako leto objavi povabilo k oddaji prijav na javni razpis za pospeševanje 

razvoja podjetništva v občini Brežice. Sredstva javnega razpisa v skupni višini 100.000 evrov 

so zagotovljena za naslednje namene: za sofinanciranje investicij, za sofinanciranje stroškov 

odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo ter za sofinanciranje stroškov, 

povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev proizvodov in storitev, ter za 

sofinanciranje najemnin v starem mestnem jedru. 

 

 Priložnosti črpanja sredstev iz lokalnega proračuna Občine Brežice bosta 

predstavila: PatriciaČular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 

gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice, ter namestnik vodje, 

Roman Matjašič 

 

Podjetje Tiko pro d.o.o. uspešno pridobiva nepovratna sredstva. Tiko Pro ekipa šteje 15 

strokovnjakov. Podjetje uspešno posluje v Sloveniji in na Hrvaškem ter na področju 

Evropske unije, zlasti v Avstriji. Kakovost poslovanja našega podjetja dokazuje visok 

odstotek pozitivno ocenjenih prijav – pri projektih, oddanih v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer 

beležijo visoko, 94 % uspešnost. Projektov ne oddajajo zgolj na slovenskem in hrvaškem 

nacionalnem nivoju, temveč jih prijavljajo tudi neposredno v Bruselj – njihova uspešnost pri 

prijavi EU projektov je kar 8 krat višja od povprečja. 
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Predstavili bodo kako izberejo projekte, ki  jih prijavljajo na razpise, na kaj morajo podjetja biti 

pozorna pri prijavah, kaj so najpogostejši izzivi, težave, ter aktualne priložnosti (razpise) 

pridobivanja virov financiranja, ki so namenjena podjetjem za vpeljavo digitalnega poslovanja. 

 

 Kako nahranite ideje z nepovratnimi sredstvi bo predstavila: Martina Anderlič, 

direktorica podjetja Tiko pro d.o.o. 

 

Digitalizacija je danes nujna, če želi podjetje ostati konkurenčno. Potrošniki in poslovni 

partnerji namreč zahtevajo neprekinjeno razpoložljivost, enostaven dostop do informacij in 

enostavno uporabniško izkušnjo. Vedno več potrošnikov išče informacije preko mobilnih 

naprav in preko njih nakup tudi zaključi. 

 

Na drugi strani je digitalizacija nujna tudi znotraj podjetij in je več kot le brezpapirno 

poslovanje. Digitalizacija na ravni podjetja vključuje spreminjanje poslovnih modelov, 

poslovnih procesov in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Pomembna je tako v velikih, kot 

tudi srednjih, malih in mikro podjetjih.  

 

Posledice koronavirusa so pokazale, da je digitalna strategija in implementacija le te v 

podjetjih nujna, saj lahko v nasprotnem primeru zaostanemo za dogajanjem, izgubimo stranke 

in v najslabšem primeru ne moremo več poslovati. Vendar če se za to še niste odločili 

zagotovo niste edini, saj ima po uradnih podatkih digitalno strategijo le 28% podjetij. 

 

Dogodek bo namenjen predstavitvi rešitev v okviru digitalizacije, ki jih lahko vpeljemo v 

podjetja, predstavitvi dobrih praks sodelujočih podjetij in virov financiranja, ki so namenjena 

podjetjem za vpeljavo digitalnega poslovanja. 

 

Dogodek bodo obogatili predstavniki inovativnih slovenskih podjetij, ki bodo predstavili dobre 

prakse pridobivanja sredstev podjetij za e. poslovanje, pomen digitalizacije za podjetja 

in najsodobnejše trende, priložnosti na področju digitalizacije in kako so jihizkoristili, 

obstoječe rešitve in dobre prakse na področju digitalizacije in komu so namenjene. Kakšno 

korist lahko z digitalizacijo pridobijo predvsem majhna in srednje velika podjetja? 
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Flexkeeping, Luka Berger Luka Berger je ustanovitelj, direktor ter idejni vodja aplikacije 

Flexkeeping – orodja, ki omogoča enostavnejšo in hitrejšo 

komunikacijo med vsemi hotelskimi oddelki ter učinkovitejši 

menedžment tako časa, kot potrošnega materiala v hotelu. 

 

Luka je svojo poslovno pot začel že po zaključku študija leta 

2013, ko se je vrnil iz Združenih držav, kjer je kot študent delal 

v hotelu v nacionalnem parku Yellowstone. Pri delu je 

vsakodnevno opažal težave, ki jih je prinašalo pomanjkanje 

učinkovite komunikacije med sodelavci in ki so nemalokrat 

povzročile tudi nezadovoljstvo hotelskih gostov. V razmišljanju, 

kako te učinkovito razrešiti, se je porodila ideja o aplikaciji. 

Skupaj s poslovnim partnerjem, Aljažem Ketišem, sta ustanovila 

start-up, iz katerega se je v komaj petih letih razvilo uspešno 

mlado podjetje. 

 

O uspehu pričajo podatki, da aplikacijo Flexkeeping sedaj 

uporablja že več kot 10.000 hotelskih uslužbencev, v 15-ih 

državah sveta, od butičnih do priznanih svetovnih verig ter, da 

sta Luka in Aljaž uspela pridobiti več kot 1 milijon € investicij 

tveganega kapitala od mednarodnih investitorjev. 

ETREND d.o.o., Sašo 

Panić, direktor 

Podjetje ETREND na področju digitalizacije ponuja učinkovite 

enostavne in kompleksnejše digitalne rešitve. Rešitve so 

namenjene podjetjem, ki želijo optimizirati poslovne procese in 

ustvariti dodano vrednost ter s tem postati konkurenčnejša. Z 

nami bo Sašo Panić, lastnik in direktor podjetja, z več kot 10 

letnimi izkušnjami na področju digitalnih rešitev. Sodeloval je pri 

več kot 200 različnih projektih. 

ETREND je družinsko podjetje, domač odnos prenašajo tudi na 

svoje partnerje, s katerimi se vedno radi ukvarjajo, korektno 
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sodelujejo in jim gredo vedno na roko. Sodelujejo s podjetji iz 

Slovenije, Hrvaške in celo Švedske. Žene jih želja po dosežku, šele 

nato cena.  

Podjetje ETREND je digitaliziralo storitve za številna podjetja, 

nekatera so tudi iz naše okolice, kot recimo Furlan Melita s.p., in  

Predikat d.o.o. 

ETREND  predstavlja vezni člen organizatorja dogodka in primere 

dobrih praks digitalizacije v regijskem okolju. 

Furlan Melita s.p., Franc 

Furlan, direktor  

Podjetje Vulkanizerstvo, servis, trgovina in avtopralnica Furlan, 

nudi vulkanizerske storitve že več kot 25 let. Nudijo montažo 

osebnih avtoplaščev,elektronsko uravnoteženje,montaža 

tovornih avtoplaščev,ter montažo plaščev za kmetijske stroje 

(traktorje, balirke, kombajne, ...).Od leta 2000 je v sklopu 

njihove ponudbe tudi sodobna avtomatska avtopralnica, 

poskrbijo pa lahko tudi za čiščenje notranjosti vozila. Njihova 

pridobitev v letu 2001 je bife, ki se prav tako nahaja v sklopu 

celotnega objekta. V njem se lahko okrepčate, medtem ko 

čakate na svojega jeklenega konjička 

V svojem skladišču imamo običajno od 20.000 do 25.000 

pnevmatik različnih proizvajalcev. Vodilne med njimi so 

GoodYear, Dunlop, Michelin, Novex, Uniroyal, Sava, Fulda, 

Kleber, Debica in Barum. 

 

Pohvalijo se lahko z laskavimi nagradami, ki jih podeljuje 

koncern GoodYear in sicer GoodYear partner leta 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 na kar so še posebej 

ponosni, saj jim nagrada predstavlja potrditev kakovostnega 

dela in želje po čim boljših storitvah. 

 

Podjetje je pridobilo sredstva od 2017 do 2020 za  Celovito 

nadgradnjo elektronskega poslovanja v Vulkanizerstvu Furlan 

(E.Furlan), ter Optimizacijo poslovnih procesov v podjetju 

Furlan Melita s.p. (Vitkost Furlan). Naložbi sta sofinancirali 
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Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj 

Predikat d.o.o., Peter 

Molan, direktor  

Ekipa Predikata že vse od leta 1998 skrbi, da so sadovnjaki in 

pridelki ustrezno zaščiteni! Prepričani so, 

da uspešnodelovanje na področju kmetijstva zahteva odlično 

poznavanje lokalno pridelovalnih in klimatskih razmer. Več kot 

20 letna prisotnost na trgu jim omogoča, da imajo vzpostavljen 

učinkovit dostop do informacij o potrebah pridelovalcev ter 

stanju in smereh razvoja celotne panoge. 

Pridelovalcem hrane nudijo široko možnost izbire zaščitnih in 

sadilnih materialov, s katerimi lažje premagate težave, ki 

nastanejo v procesu pridelave. 

 

Podjetje je pridobilo od 2019 do 2020 sredstva za celovito 

prenovo in digitalizacijo poslovanja podjetja Predikat d.o.o. - 

ePredikat 2020. Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 

 

Digitalna preobrazba ni le tehnološki napredek – digitalizacija spreminja družbo in tudi 

gospodarstvo pravzaprav na vseh področjih. Digitalizacija je mreženje, spletno nakupovanje, 

na primer, ali stalna dosegljivost v zasebnem življenju. 

 

Pri digitalizaciji ni več povratka, smo v njenem osrčju. S prihodnostjo se je potrebno soočiti, 

soočiti se je potrebno z digitalizacijo in se nanjo pripraviti, ter jo vzeti kot priložnost, kajti »kdor 

ne gre v korak s časom, ga čas povozi!« 

 

Slovenija že velja za vodilno globalno silo na področju umetne inteligence, zakaj bi torej 

zaostajali na področju produktivnosti? Pridružimo se Japonski, Južni Koreji in Singaporju ter 

ustvarimo družbo, ki bo učinkovitejša. Prav vsako podjetje lahko prispeva k takemu razvoju, 

tudi naše, vaše. 
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Vprašanja za goste iz prakse : 

 

Svetovna populacija znaša že skoraj 8 milijard ljudi in po podatkih Statiste je že polovica 

aktivnih uporabnikov spleta. 

Vse več podjetij razume, kako pomembno je, da pravočasno prilagodijo svoje poslovanje novi 

digitalni realnosti, a veliko med njimi ne ve, kako se tega lotiti.  V zadnjih letih, ko govorimo o 

t.i. digitalni transformaciji, se je spremenilo praktično vse in digitalna tehnologija se je 

integrirala v vsa področja življenja, od znanosti do zdravstva, medijev, politike in, seveda, 

poslovanja podjetij. Digitalna transformacija je popolnoma spremenila način, kako podjetja 

delujejo in rešujejo “bolečine” svojih strank. 

 

Transformacija je neizogibna in vsa podjetja se, ena bolj, druga manj uspešno, soočajo z izzivi, 

kako svoje izdelke in storitve prenesti v digitalno okolje ter zgraditi nove poslovne modele. 

Zavedajo se, da bodo v primeru, da se ne prilagodijo, kmalu na robu izumrtja. Na drugi strani 

pa imamo digitalno vešče potrošnike, ki so postali bolj zahtevni kot kdajkoli prej.  

 

Od podjetij pričakujejo vse bolj personalizirane storitve, odlične uporabniške vmesnike 

in neprekinjeno razpoložljivost. T.i. generacija C (C pomeni »connected« oziroma 

»povezani«) ne razume, zakaj bi moral človek v banko, da lahko opravi transakcijo, ali v 

turistično agencijo, da lahko rezervira let. S ponudniki storitev in izdelkov želijo komunicirati 

kadarkoli in preko mobilnih naprav. 

 

 Digitalizacija je za številne neotipljiva tema. Kako bi razložili digitalizacijo? 

 Kakšno korist lahko z digitalizacijo pridobimo predvsem majhna in srednje 

velika podjetja (Digitalizacija torej pomeni veliko priložnost za inovativna in razvojno 
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naravnana podjetja, vendar so za digitalno preobrazbo potrebni ustrezni kadri in 

strateške usmeritve.)? 

 Katere izzive prinaša digitalna transformacija in kako se z njimi  spopasti 

(pri transformaciji so pomembne izkušnje, ljudje, spremembe, vodstvo, transformacija, 

inovacije, tehnologija in kultura, ki prispevajo k digitalni preorazbi organizacij, 

upravljanju sprememb in pomagajo težave spremeniti v priložnosti)?  

 Kako si predstavljate prihodnost digitalizacije? 

 Zakaj je vredno digitalizirati podjetje? 

 Kaj predlagate podjetjem, kako se naj lotijo digitalizacije (pripravite strategijo in se 

tega procesa lotite premišljeno in na podlagi podatkov - Uvedite real-time business 

intelligence sistem, izberite pravi CRM, upravljajte z vašim znanjem in podatki, poslušajte 

vaše stranke)? 

 Kaj pomeni digitalizacija za vaše podjetje, kakšne možnosti (lažje  najti in obdržati 

stranke, lažje zaposliti, usposobiti in zadržati zaposlene, izvajati posamezna naročila strank bolj poceni, 

učinkoviteje nadzirati poslovne in proizvodne procese, razviti inovativne ponudbe, ki spodbujajo 

donosno rast)in kakšna tveganja prinaša?  

 Kje ste dobili informacije o razpisu in kdo vam je pomagal pri prijavi na razpis 

(kaj se vam je zdelo najtežje pri prijavi, ste morda imeli težave pri poročanju 

ipd.)? 

 Kaj svetujete tistim, ki poslovanja še niso digitalizirali? 

 Kaj svetujete tistim, ki sredstev še niso črpali za digitalizacijo pa jih 

nameravajo?  

 

 


