GZS – Zbornica osrednjeslovenske regije podelila priznanja najboljšim inovatorje v regiji
Ljubljana, 22.9.2021 – Danes je v Domu gospodarstva v Ljubljani potekala letošnja podelitev
priznanj za najboljše inovacije v Osrednjeslovenski regiji v organizaciji GZS Zbornice
osrednjeslovenske regije.
Zbrane sta uvodoma nagovorila direktor GZS, mag. Aleš Cantarutti in direktor SPIRIT, dr.
Tomaž Kostanjevec. Strokovni del je bil izpeljan s strani Lynne Elvins, mednarodne
strokovnjakinje s področja design thinkinga in Klemna Kadaka iz podjetja PwC.
Podeljenih je bilo pet zlatih, sedem srebrnih in tri bronasta priznanja ter eno priznanje za
prispevek na področju inovativnosti.
Na nacionalni nivo ocenjevanja so bile izbrane tri najvišje ocenjene zlate inovacije:
• Danfoss Trata, d.o.o. – AB-QM 4.0 - Tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko
zanesljivim delovanjem v zahtevnem medij,
• Ekoart/IQWood hiše – Stroj za izdelavo mozničenih masivnih lesenih sten brez
uporabe lepil - IQwood in sistem vzpostavitev lokalne proizvodnje širom Evrope in
• LEK farmacevtska družba d.d. – Avtomatizacija procesov v analitskem laboratoriju
za razvoj biološko podobnih zdravil.
Nacionalna priznanja za inovacije bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2021 12. oktobra
2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pod sloganom “Nove inovacije, nova
realnost”.
Lansko leto je bilo posebno leto. Minilo je v duhu epidemije zato se nagrade inovatorjem žal
niso mogle podeliti v živo. Letošnja podelitev v Domu gospodarstva pa je bila izpeljana v živo.
Nosilci inovacij so priznanja prevzeli osebno in skozi pester nabor video posnetkov njihovih
inovacij podkrepili priznanja ter popestrili podelitev. V nagrajenih inovacijskih projektih je
sodelovalo preko 80 imenovanih inovatork in inovatorjev ter več inovacijskih skupin, kar je
izjemni dosežek.
Zbrane inovatorje so nagovorili mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS in dr. Tomaž
Kostanjevec, direktor SPIRIT, strokovni del sta pokrila ga. Lynne Elvins iz podjetja Design Rally
iz Anglije, ki je izpostavila, da se Design management uspešno uporablja za inoviranje, saj so
vse inovacije in kreacije vedno najprej v naših glavah in g. Klemen Kadak iz PwC Slovenije, ki
je predstavil kako lahko monetizacijo inovacij dosežemo s pilotiranjem skozi oblake inovacij.

»Delovanje podjetij kaže, da pandemija COVID-19 inovativnosti ni zaustavila. Še več, dala ji je
vzpodbudo za prilagoditev na spremenjene okoliščine. Doseganje ciljev, rasti in razvoja
podjetja so bile ena plat te inovativnosti; družbena odgovornost za zdravje in pustiti
pozitiven pečat v ožjem in širšem okolju pa je bila druga plat. In ne glede na to, ali je podjetje
prejelo le pohvalo ali priznanje z bronastim, srebrnim ali zlatim leskom, so za nas vsi
zmagovalci. Zmagovalci pa so tudi člani Zbornice osrednjeslovenske regije in ostali
gospodarstveniki, ki z svojo aktivnostjo pripomogli, da Osrednjeslovenska regija tudi v letu
2020 ostaja še naprej najbolj razvita regija med 12 statističnimi regijami Slovenije,« pa je
izpostavila mag. Marjana Majerič, direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije znotraj GZS.

Prejemniki priznanj za najboljše inovacije
GZS Zbornice osrednjeslovenske regije 2021
Zlato priznanje
Podjetje:
AvtorjI:
Inovacija:

Danfoss Trata d.o.o.
AB-QM 4.0 Team
AB-QM 4.0 - Tlačno neodvisen regulacijski ventil z visoko zanesljivim delovanjem v
zahtevnem mediju

Podjetje:
AvtorjI:

EKOART Hiše, lesena gradnja, d. o. o.
Martin Hladnik, Peter Zajc, Kristjan Kopač, Miha Bogataj, Franci Volarič, Jure Štrekelj, Kristjan
Božič, dr. Gašper Cafuta, David Čuk, Tomaž Kastelic
Stroj za izdelavo mozničenih masivnih lesenih sten brez uporabe lepil - IQwood in sistem
vzpostavitev lokalne proizvodnje širom Evrope

Inovacija:

Podjetje:
AvtorjI:

Inovacija:

Podjetje:
AvtorjI:

Inovacija:

Podjetje:
AvtorjI:
Inovacija:

LEK farmacevtska družba d.d.
dr. Tilen Vidmar, univ. dipl. biokem. dr. Martina Vodopivec, univ. dipl. inž. kem. inž. Nina
Pucelj, mag. mikrobiol. dr. Igor Drobnak, univ. dipl. biokem. Tanja Bizimoska Sedeljšak, univ.
dipl. mikrobiol. Tomi Leon, univ. dipl. biol. dr. Jan Mavri, univ. dipl. mikrobiol. dr. Davor
Obradović, univ. dipl. biotehn.
Avtomatizacija procesov v analitskem laboratoriju za razvoj biološko podobnih zdravil

LEK farmacevtska družba d.d., Razvojni center Slovenija
Tijana Stanić Ljubin, Žiga Jeraj, Mateja Novak Štagoj, Petra Perhavec, Dušan Gašperlin,
Sandra Berglez, Ivana Adamović, Jerneja Opara, Janko Ignjatović, Mateja Šikovec, Blaž
Robnik, Zdenko Časar, Lek d.d.o. Blaž Likozar, Kemijski inštitut, Baifan Wang, Kemijski inštitut
Tablete saksagliptina: Nov pristop k razvoju visoko kakovostnega, varnega in
ekonomičnega generičnega zdravila
SmartLocator, d.o.o.
Alexandre Martins, Sandi Ravbar, Luka Mulej
SmartLocator eCall MSD modul za hitro ukrepanje v primeru prometne nesreče

Srebrno priznanje
Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

ISKRA d.o.o.
PE MIS Kranj, Razvoj merilne tehnike
WM3M4C – kriptiran števec električne energije za električne polnilnice

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

Medis, d.o.o.
Razvojna skupina Medis Consumer Health
Novo zdravilo Ladiva – lajšanje bolečih menstrualnih krčev na naravni in trajnostni način

Podjetje:
Avtorji:

LEK farmacevtska družba d.d.
dr. Tine Porenta, uni. dipl. fiz., dr. Boštjan Japelj, uni. dipl. farm., dr. Matej Horvat,
uni. dipl. fiz.(Lek farmacevtska družba d.d.), Bruna Pezzi Zupan, uni. dipl. inž. el., mag.
Vesna Tanko, uni. dipl. rac. in inf., dr. Lan Žagar, uni. dipl. rac. in inf. (Revelo d.o.o.),
prof. dr. Blaž Zupan (Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Inovacija:

Podatkovno podprt razvoj bioloških zdravil

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

JUB d.o.o.
inovacijska ekipa R&D JUB d.o.o.
JUPOL Antimicrob

Podjetje:
SMART CARGO, programiranje d.o.o.
Avtorji:
razvojna skupina SmartCargo
Inovacija:
SmartCargo - Platforma za nadzor procesa pretoka blaga in samodejno disponiranje
Opis inovacije:

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

MŠD LAB, Mateja Šušteršič Dimic s.p.
Mateja Š. Dimic, Eva Petrič
Nišna vonjava DBE 528 Hz

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

SBT d.o.o.
Ekipa Silver Bullet Risk
Silver Bullet Risk, platforma za celovito upravljanje tveganj

Bronasto priznanje
Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

Geološki zavod Slovenije (GeoZS)
Jasna Šinigoj, dr. Mateja Jemec Auflič, dr. Tina Peternel, Matija Krivic, Špela Kumelj, dr. Jernej
Jež, dr. Marko Komac
MASPREM - Sistem za napovedovanje in zgodnje opozarjanje v primeru proženja
zemeljskih plazov

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

Kogast Grosuplje d.d.
Slavko Miklič
Nevtralna oprema višine 900 mm za profesionalne kuhinje

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

LEK farmacevtska družba d.d.
Jani Godnov, Barbara Kus, Tanja Gmeiner; Rajko Vajd, Kongresna in izobraževalna dejavnost;
Marko Štrucelj, Novartis, CIT Service Delivery Sales
MedLex - znanje na dotik

Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

Skupina Primera d.o.o.
ekipa Maraton pozitivne psihologije
Maraton pozitivne psihologije

Priznanje za prispevek na področju inovativnosti
Podjetje:
Avtorji:
Inovacija:

Špica International d.o.o.
Tone Stanovnik, Dario Radošević
Metamorfoza Špice – K5

Dodatne informacije: mag. Marjana Majerič – direktorica Zbornice osrednjeslovenske regije 041 347 000

