
DELAVNICA 

Kako uspešno pripraviti, prijaviti in 

predstaviti inovacijo na razpis Inovacije 

Zasavja za leto 2018

Zagorje ob Savi, 27.2 2018



KOMISIJA ZA INOVACIJE PRI OZ ZASAVJE

• mag. Leopold Povše (Radeče papir - Nova) – predsednik 

komisije

• mag. Miran Dolinšek (ETI d.o.o.) - član

• mag. Roman Tušek (RC eNeM – Podružnica Steklarna 

Hrastnik)- član

• Jože Weingartner (RTCZ Hrastnik) - član

• mag. Blaž Zupan (Bureau Veritas d.o.o.) – član

• dr. Nada Zupan (Ekonomska fakulteta v Lj.) – članica

• predstavnica GZS Ljubljana (Simona Rataj ali Antonija 

Božič Cerar)



Način oddaje vloge

• elektronsko na: alenka.gracnar@gzs.si

do 3.4. 2018 v .pdf, .doc ali docx verziji na elektronskem 

nosilcu (podpisane)

ali

• klasična pošta na naslov GZS Območna zbornica Zasavje, 

s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, naslov GZS 

Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, 1410 Zagorje ob 

Savi

opcija

• opcija e-prijavnice – prijava preko e-obrazca, ki je dostopen 

na strani http://gzs.1ka.si/a/122400. Za izpolnitev obrazca, 

morate zaprositi za kodo Obrazec za dodelitev gesla 2018.

mailto:alenka.gracnar@gzs.si
http://gzs.1ka.si/a/122400
https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/Obrazec/Pro%C5%A1nja-za-dodelitev-gesla-in-dostopa-do-vpra%C5%A1alnika-Razpis-za-inovacije-2018


Rokovnik – inovacije Zasavja

• Rok za oddajo vlog: torek, 3.4. 2018

• Formalen pregled vlog, poziv inovatorjem za dopolnitev vlog

• April delo Komisije za inovacije – ocenjevanje vlog

• April – poziv inovatorjem za pošiljanje gradiv za 

posnetke filmov (kratki teksti +  slike)

• 17.5. 2018 – osebne predstavitve inovatorjev pred komisijo 

– kalibracija ocen

• 21., 22. maja – predhodno obvestilo o vrsti priznanja

• 15. junija 2018 zaključna prireditev Podelitev priznanj v 

Delavskem domu Trbovlje

• 26.9. 2018 – Nacionalna podelitev GZS, Brdo pri Kranju



Zaključna prireditev podelitev priznanj inovatorjem –

priprava inovacije za predstavitev

• Predstavitve v obliki video posnetkov – 45 sek. 

• VSE inovacije – priprava kratkih tekstov maksimalno 

800 znakov:

- Poljuden jezik

- Odgovorite si na vprašanja: Kaj je bistvo vaše inovacije?, Kaj 

inovacija rešuje?, V čem ste edinstveni v Slo. – svetu?, Čemu je 

inovacija namenjena?, Kje ste boljši od konkurence?, Kaj vam 

inovacijska rešitev omogoča – zagotavlja?  ……

- Podkrepite s ključnim kazalnikom: …% povečali izvoz, … % 

povečali produktivnost, prodajo, pridobili nove kupce, … zmanjšali 

emisije, … zmanjšali stroške, varnejši, bolj prijazen do uporabnika, 

vključili …. dijakov v nov način izobraževanja, nov način poučevanja 

prenesli na Slo. okolje, tujino; program potrjen s strani ministrstva, 

…



Priprava inovacije za zaključno prireditev

• Filmi:

- Gradivo (fotografije, dovolj velike 1200x800 px) poslati 

preko WeTransferja – navodila poslana kontaktnim 

osebam iz inovacijske prijave

- Montaža filma – posnetje teksta na film

- Pregled in potrditev filma

• Upoštevajte rok za pošiljanje gradiv!



Hvala za pozornost!



alenka.gracnar@gzs.si

Telefon 03 56 34 375

mailto:alenka.gracnar@gzs.si

