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 Predlagali ste… 
                                                             
                      XLAB d.o.o. 
XLAB je uspešno razvojno IT podjetje z močnim raziskovalnim 
zaledjem na področju porazdeljenih sistemov, predvsem na 
porazdeljenih omrežijih. Rezultati raziskovalnih aktivnosti se 
zrcalijo v napredni programski opremi za komunikacijo in 
sodelovanje preko interneta in visoko tehnoloških rešitvah za 
potrebe medicine. Njihove rešitve za sodelovanje preko interneta - 
ISL Online so tehnološko dovršene ter slovijo po svoji enostavni 
uporabi, poleg tega so cenovno dostopne. Programsko opremo ISL 
Online uporablja na tisoče podjetij v več kot 100 državah širom po 
svetu. Na področju medicine so na svetovnem trgu uveljavljeni s 
programom za 3D vizualizacijo in obdelavo medicinskih slik, 
programom za virtualno kolonoskopijo in z rešitvijo za zajemanje 
in obdelavo slik v nuklearni medicini. 

 Pri razvijanju novih rešitev so uspešno pridobili evropska sredstva, 
tako iz Evropskega socialnega sklada kot Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. S sofinanciranjem slednjega so npr. razvili AIR5D 
Inteligentni sistem za obdelavo večdimenzionalnih okoljskih 
podatkov. Namen projekta AIR5D je bil izdelava platforme za 
hrambo, obdelavo in vizualizacijo večdimenzionalnih podatkov, 
vezanih na realni geografski prostor in drugih digitalnih vsebin. Za 
projekt v vrednosti 460.000,00 evrov so pridobili 243.800,00 evrov 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

  V okviru razpisa za Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih pa so 
prejeli 208.807,00 evrov sredstev Evropskega socialnega sklada, s 
pomočjo katerih so razvili nove izdelke in storitve (Gaea+, Smart 
Locator, ...).  
Projektne ideje so vključevale:  

 inteligentni sistem za obdelavo večdimenzionalnih 
okoljskih podatkov (izdelava visoko zmogljive platforme za 
hrambo, obdelavo in predstavitev geografskih in okoljskih 
podatkov; izdelava sistema za obdelavo dva- in tri-
dimenzionalnih podatkov) 

 razvoj krmilnega algoritma za polavtomatsko voden zajem 
slik in  

 razvoj fleksibilnega ogrodja s področja računalništva v 
oblaku za lažje in varnejše prehajanje med ponudniki 
računalništva v oblaku. 

 

 

 

Orodja služijo kot pomoč pri napovedovanju poplav, platforma 
omogoča vključitev vremenskih napovedi ter hidravličnih 
modelov, organizacije s tega področja pa pridobijo pomembno 
orodje za podporo pri odločanju v primeru izrednih razmer. 

 Gaea+ je zmogljivo, preprosto in uporabniku prijazno orodje za 
raziskovanje, urejanje, analizo ter označevanje prostorskih podatkov. 
Edinstvena kombinacija interaktivnosti, razširljivosti, aktualnih in 
podrobnih podatkov ter možnosti njihovega povezovanja in analiz nudi 
osnovo za razvoj raznolikih kreativnih geografsko-informacijskih rešitev 
po meri posameznika oziroma organizacije. Orodje je zasnovano na 
odprtokodni platformi NASA World Wind Java, danes pa je nameščeno v 
13-ih regijskih centrih za obveščanje v Sloveniji. 

 

Smart Locator  je orodje 
za regijske centre za 
obveščanje, ki omogoča 
prenos lokacijskih 
podatkov s pametnega 
telefona na center za 
obveščanje, ob tem pa ne 
potrebuje prednaložene 
aplikacije. Možna je tudi 
integracija v GIS sistem. 

 VodePRO je orodje za nadzor ter analizo vodnih podatkov in 
napovedovanje nivojev tekočih, površinskih in podzemnih voda 
ter njihove pretočnosti. Končni uporabniki so raziskovalci, 
reševalne enote in civilna zaščita, hidroelektrarne in sistem za 
mednarodno izmenjavo podatkov o nivojih. Aplikacija je bila 
razvita za potrebe Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), 
ki zagotavlja tudi vir podatkov. 

 

Sofinanciranje s strani Evropske unije jim je omogočilo 
razvoj novih produktov in storitev, kar ustvarja nova 
delovna mesta. Na začetku izvajanja projekta je bilo v 
podjetju zaposlenih 30 ljudi, danes je ta številka že 
presegla 60 zaposlenih. Sofinanciranje jim je omogočilo 
tudi prodor na nove trge, pridobitev novega znanja in višje 
dodane vrednosti. Z naložbami v razvoj novih izdelkov in 
rešitev ter umeščanjem na nove trge ohranjajo visok 
obseg in proaktivnost mednarodnega poslovanja. 

Podjetje XLAB, ki je bilo ustanovljeno leta 2001, je tudi 
član Tehnološkega parka Ljubljana. Za svoje rešitve so 
prejeli že številne nagrade, tudi za rešitve v okviru 
sofinanciranih projektov. Za Gaea+ so prejeli nagrado 
NASA World Wind Europa Challenge Award, za Smart 
Locator pa nagrado EENA - Outstanding Emergency 
Services Innovation Award. Med drugim so bili razglašeni 
tudi za srebrno gazelo Slovenije. 

 

 

 
Gaea+ 

arhiv upravičenca 
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                S fotografijami projektov do lepih nagrad 

  Vsak, ki bo poslal fotografijo/e projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo prejel 
praktično nagrado. 
 
Fotografije s poimenovanjem projekta in svoje podatke (ime, priimek in naslov) pošljite 
na info.svrk@gov.si. 
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Fotografije lahko pošiljate do 31. 5. 2015. Poleg praktičnih nagrad 
za poslane fotografije bomo izmed vseh prispelih fotografij 
izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli podpisane startne številke 
najboljših slovenskih orlov, 15 nagrajencev bo prejelo kapucarje 
(hoody) in 3 nagrajenci softshell jakne. 

 

 

Foto: SVRK 
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 Aktualni razpisi ESS 

               Neposredne potrditve projektov 
 

  Obvestila
lala   Najava odprtega poziva deležnikom za opredelitev perspektivnih tehnoloških 
področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije 
 
Poziv je odprt za vse akterje razvoja, ne glede na to ali so sodelovali v dosedanjih procesih podjetniškega odkrivanja oziroma 

priprave SPS ali ne, ob pogoju, da pobudo pošlje skupina najmanj dveh ali več partnerjev. 

Vaše prispevke pričakujemo do 25. maja 2015, do 10:00 ure. 

Na osnovi vrednotenja bodo najperspektivnejši predlogi oz. njihovi nosilci povabljeni k predstavitvi pobude na javnem dogodku 

(investicijski konferenci) 15. in 16. junija 2015. Več informacij na naslednji povezavi.  

 

 Jamstvo za mlade 

 
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 

 

Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je 
izdala odločbe o dodelitvi sredstev za naslednji projekt: 

 
1.    
Za projekt »Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica – 3. faza«, kjer se 
bodo v okviru projekta investicijske aktivnosti izvajale in prispevale k 
ohranjanju naravne in kulturne dediščine, za naložbo v vrednosti dobrega 5,6 
milijona evrov, pa bo približno 4,8 milijona evrov prispeval Evropski sklad za 
regionalni razvoj. 

Več informacij.  

 

 

Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem 

obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 

 
 

Vlada RS je 24. aprila izdala Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. 
  
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta je poleg novele Zakona o izvrševanju proračuna pomemben del normativnega okvira s področja evropske 
kohezijske politike v Sloveniji za programsko obdobje 2014-2020. Uredba je utemeljena na neposrednem izvajanju evropskih 
pravnih podlag in predstavlja urejanje dela sistema evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. Podrobnejša ureditev bo 
naknadno opredeljena še v navodilih (za načrtovanje, potrjevanje, upravičene stroške ipd.), izvedbenem načrtu ter smernicah in 
sorodnih aktih, ki jih bo izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Vse navedeno je osnova za vzpostavitev 
sistema izvajanja evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji iz državnega proračuna. 
 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/ekp_2014_2020/strategija_pametne_specializacije/
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-ureditev-obmoja-kobilarne-lipica#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Uredba/uredba_EKP_2014-2020_sprejeto_na_vladi_150424.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/KP_2014-2020/Uredba/uredba_EKP_2014-2020_sprejeto_na_vladi_150424.pdf
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Finančni instrumenti 

Do leta 2020 bo v okviru izvajanja evropske kohezijske politike velik poudarek na t.i. finančnih instrumentih. Kaj in za koga so 

finančni instrumenti si lahko na kratko ogledate na naslednji povezavi: https://vimeo.com/116960592 

 Nova celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  
 Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj.  

Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. 

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe najdete tukaj.  

 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

 Kohezijska politika 2014 – 2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014 - 2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja. V tokratni 

številki tudi intervju z ministrico Alenko Smerkolj in utrinki z obiska evropske komisarke v Škocjanskih jamah. 

 

Več si lahko preberete  tukaj. 

 

 

 Izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
 
Evropska komisija postavlja prav poseben izziv za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Nagrada: 3 milijoni evrov! Vse 

informacije na http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air.  

Vodnik po financiranju EU za začetnike 

Vodnik bo v pomoč malim podjetjem, nevladnim organizacijam, mladim, raziskovalcem, kmetom, javnim organom in drugim. 

Vsebuje osnovne informacije in napotila na spletne strani o možnostih financiranja s sredstvi EU v obdobju 2014–2020, 

predvsem pa pojasni kje in kako zaprositi za sredstva ter druga splošna pravila (upravičenost itd.): 

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl. 

  Obvestila
lala 

Evropski natečaj za najboljše socialne inovacije za leto 2015 

Tri zmagovalne ideje bodo prejele po 50.000 evrov nagrade, namenjene preoblikovanju zamisli v konkretne projekte. Na 
natečaj se lahko prijavijo kandidati iz celotne Evropske unije in iz držav, ki sodelujejo v evropskem programu za raziskave in 
inovacije Obzorje 2020. Rok za prijavo na natečaj je petek, 8. maja 2015, do 12. ure (opoldne) po bruseljskem času. Več na 
naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/. 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
https://vimeo.com/116960592
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/panorama-magazine/2015/panorama-52-lending-a-hand-to-deliver-cohesion-policy
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=clean-air
http://ec.europa.eu/budget/funding/index_sl


 

 

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

 

 

Potujoča fotografska razstava »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za 
tvoj kraj?« 
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Razpisi EKSRP in ESPR  

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 

 Obvestila
lala 

Oddaja prava ideja   

Od četrtka 9. aprila je na Trgu svobode v Slovenj Gradcu postavljena fotografska razstava “Kaj pa je bilo z evropskim denarjem 
narejeno zate, za tvoj kraj?«. V okviru razstave je predstavljena tudi Energetska sanacija Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. 
Razstavljeni projekti bodo na ogled predvidoma do sredine meseca maja. 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si

