SPOROČILO ZA JAVNOST

Kakovost inovacij v SAŠA regiji ostaja na visokem nivoju, vse več prijav iz
malega gospodarstva
Nazarje, 24. septembra 2021 - Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) je na priložnostni
slovesnosti 22. leto zapored podelila priznanja za najboljše inovacije v SAŠA regiji. Na letošnji razpis
SŠGZ je prispelo 14 prijav iz 11 podjetij oziroma prijaviteljev. Pri navedenih inovacijskih projektih je
sodelovalo skupno 138 inovatorjev, kar je skoraj identično število kot v lanskem letu. Skupno je bilo
v 22 letih na razpis SŠGZ prijavljenih 404 inovacijskih projektov, pri katerih je sodelovalo skupno
2.459 inovatorjev.
Strokovna komisija, ki jo je imenoval upravni odbor SŠGZ, je ugotovila, da kakovost prijavljenih inovacij
v SAŠA regiji ostaja na visokem nivoju in da se nadaljuje rast števila prijav iz segmenta malega
gospodarstva. Od 14 prispelih inovacijskih prijav je bilo osem produktnih in pet procesnih inovacij. Med
prijavitelji so bila tri velika, štiri srednja in štiri mala podjetja.
Komisija pod vodstvom predsednika dr. Marka Uplaznika je dodelila šest zlatih, šest srebrnih in dve
bronasti priznanji. Na nacionalno ocenjevanje so se uvrstile tri najbolje ocenjene inovacije:
 nova generacija samostojnih hladilno zamrzovalnih aparatov širine 600 podjetja Gorenje d.o.o.
iz Velenja,
 inovativni kuhalni procesor Cookit podjetja BSH Hišni aparati iz Nazarij in
 pametno domače polnjenje električnih vozil podjetja Mega M iz Velenja.
Udeležence slovesnosti na gradu Vrbovec v Nazarjah so nagovorili župan občine Nazarje Matej
Pečovnik, podpredsednik SŠGZ Matija Petrin in generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije mag.
Aleš Cantarutti.
SEZNAM NAGRAJENIH INOVACIJ
INOVACIJE BREZ PROFESIONALNE PODPORE
Srebrni priznanji
 Avtomatizacija livarne (Autotech d.o.o. Velenje)
 Elektronski gradbeni dnevnik (Datagrad d.o.o. Velenje)
Zlato priznanje
 Sistem za optimizacijo porabe energije Reduxi (Amibit d.o.o. Velenje)
PROFESIONALNO PODPRTE INOVACIJE
Bronasti priznanji
 Bokashi Organko 2 Ocean – kuhinjski kompostnik iz recikliranih ribiških mrež (Plastika Skaza
d.o.o. Velenje)
 Zvišanje učinkovitosti proizvodnje električne energije iz bioplina na centralni čistilni napravi
Šaleške doline (Komunalno podjetje Velenje d.o.o.)
Srebrna priznanja
 Magnetno izločevanje feromagnetnih tujkov iz transporta premoga (Premogovnik Velenje)
 Napovedi kvalitete aparatov v proizvodnji s pomočjo umetne inteligence (BSH Hišni aparati
d.o.o. Nazarje)




Inovativno transferno orodje (Gorenje Orodjarna d.o.o. Velenje)
Konceptualne rešitve na področju znanosti polimernih materialov v razvoju pogonskih aplikacij
(Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob Savinji)

Zlata priznanja
 Celovit proces pametne elektro mobilnosti na vodi (Podkrižnik d.o.o. Ljubno ob Savinji)
 ConnectLife – povezljivi kuhinjski aparati in storitve (Gorenje d.o.o. Velenje)
 Pametno domače polnjenje električnih vozil (Mega M d.o.o. Velenje)
 Inovativni kuhalni procesor Cookit (BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje)
 Nova generacija samostojnih hladilno zamrzovalnih aparatov širine 600 (Gorenje d.o.o.
Velenje)
Partnerji projekta izbora najboljših inovacij SAŠA regije so Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javna agencija Spirit Slovenija.
Katalog nagrajenih inovacij z avtorji in obrazložitvami se nahaja v prilogi.
Dodatne informacije: mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ, 03 898 4202, franci.kotnik@gzs.si
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