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Aleš Mihelič, Gorenje

Žan Menart, Smart Optometry

Miroslav Podpečan, TPV

Mi smo zelo zadovoljni, da smo to 

nagrado dobili. Ker vemo, da je zelo 

veliko inovativnih podjetij v Sloveniji, 

smo se posebej potrudili, da smo 

naredili inovativen produkt in to 

nagrado dobili.

Tudi s slovesom zlatega priznanja smo z 

BMW-jem sklenili enega največjih poslov 

katerega koli slovenskega podjetja v 

avtomobilski industriji.

Priznanje za najbolj inovativno mlado 

podjetje je velika potrditev dosedanjega 

dela, po drugi strani pa tudi spodbuda za 

naprej.



Mojca Markizeti, Iskraemeco

Matej Štefančič, Efos

Priznanje GZS je za nas priznanje 

slovenskega trga, kljub temu, da 

slovenski trg za nas pomeni relativno 

majhen delež. To priznanje ne pomeni 

le, da si v stiku s trendi, temveč, da 

ustvarjaš trende.

Če dobiš zlato priznanje za inovacijo 

Gospodarske zbornice Slovenije, je to 

najvišje priznanje, ki ga lahko dobiš v 

Sloveniji. 



POTEK RAZPISA



Objava: prva 
polovica 
februarja 

2019

Rok: 
odvisno od 

regije

REGIONALNI 
RAZPISI 

(13 REGIJ)

• April in 
maj 2019

• Objava 
rezultatov: 
junij 2019

OCENJEVANJE 
IN IZBOR

Komisija 
ocenjuje 

najboljših 13 
× 3 (+) 

inovacij iz 
regionalnih 

izborov 

OCENJEVANJE

Izbor in 
podelitev 
bronastih, 

srebrnih in zlatih 
priznanj na 

Dnevu 
inovativnosti 
2019 (25. 9. 

2019)

IZBOR IN 
PODELITEV

REGIONALNI NIVO

NACIONALNI NIVO



POVEZAVA

https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/vsebina/Priznanja-za-inovacije-2019


DOKUMENTACIJA 

RAZPISA







KATERE INOVACIJE?



INOVACIJA

=

NA TRGU POTRJENA INVENCIJA



PRODUKTNE INOVACIJE

Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje

znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in

materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do

uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti

Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širokem

temperaturnem območju; zlato nacionalno priznanje GZS za

inovacije in najboljša inovacija po izboru javnosti, 2018



PROCESNE INOVACIJE

Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To

vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali

programski opremi

Brezkislinsko čiščenje toplo in hladno valjanih pločevin; zlato

nacionalno priznanje GZS za inovacije, 2016



TRŽENJSKE INOVACIJE

Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v

oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve,

promocijo izdelkov ali cen

Slovenska potica (Slovenske dobrote), srebrno nacionalno

priznanje GZS za inovacije, 2016



ORGANIZACIJSKE INOVACIJE

Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v

organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih

Inovativni platformni model vstopa na evropske trge kot temelj hitre

rasti podjetja GoOpti; srebrno nacionalno priznanje GZS za

inovacije, 2017



DRUŽBENE (SOCIALNE) INOVACIJE

Nove ideje, koncepti in strategije, ki odgovarjajo na potrebe

družbe

Evropski prostovoljci (EVS) za višjo kakovost življenja v VDC

Zagorje ob Savi, srebrno nacionalno priznanje GZS za inovacije,

2016



Inovacija je bila prvič vpeljana na trg oz. 

prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem 

procesu

1. 1. 2017 31. 3. 2019



KDO LAHKO PRIJAVI 

INOVACIJO?



• Gospodarske družbe

• Samostojni podjetniki 

• Posamezniki

• Samostojni inovatorji

• Druge organizacijske oblike (zavodi, 

fakultete, raziskovalni instituti, šole …)



PRIJAVNI 

OBRAZEC





Za izpolnitev obrazca boste potrebovali podatke o

tehnični rešitvi, zaščiti intelektualne lastnine,

gospodarskih učinkih (prihodki, dobiček) in podatke o

okoljskem/trajnostnem učinku inovacije. Predlagamo,

da ga izpolnite v sodelovanju z vašimi sodelavci,

ki imajo potrebne podatke (služba za razvoj,

komerciala, finančno-računovodska služba, idr).



Bodite kreativni, pošteni, 

konkretni in jedrnati.

Uporabljajte slike, grafe, 

sheme in predvsem številke.



SESTAVNI DELI PRIJAVNEGA OBRAZCA

1. Osnovni podatki o inovaciji z izjavo

(se ne ocenjuje, 1 stran)

2. Opis inovacije

(se ne ocenjuje, 1 stran)

3. Podroben opis inovacije

ODLIČNOST in UČINEK

(vsak del 50 % končne ocene, do 5 strani)



1. OSNOVNI PODATKI O INOVACIJI

• Strokovni naziv inovacije (slo):

• Strokovni naziv inovacije (an):

• Marketinški naziv inovacije (slo):

• Marketinški naziv inovacije (an):

• Prijavitelj (naziv organizacije):

• Matična št. prijavitelja:

• Naslov:

• Uradni zastopnik organizacije (direktor/predsednik uprave …):

• Kontaktna oseba za korespondenco:

• E-naslov in telefonska številka kontaktne osebe:

• Inovator/ji in/ali naziv inovacijske ekipe:

• Vrsta inovacije (produktna, procesna, trženjska, organizacijska, kombinirana, družbena):

• Raven tehnološke razvitosti inovacije (obrazložitev TRL na tej povezavi):

• Mesec in leto začetka praktične uporabe oz. trženja inovacije:

• Obdobje razvoja inovacije do začetka praktične uporabe oz. trženja:

≈ 1 stran

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/rr/TRL.pdf




2. OPIS INOVACIJE

• Kratek opis inovacije za 

komisijo (do 1200 znakov s 

presledki)

• Kratek opis inovacije v 

slovenščini za uporabo v 

medijih (do 600 znakov s 

presledki)

• Kratek opis inovacije v 

angleščini za uporabo v 

medijih (do 600 znakov s 

presledki)

≈ 1 stran



15%

10%

15%

5%

5%10%

10%

15%

15% OPIS PROBEMA IN NJEGOVE REŠITVE

RAZSEŽNOST INOVACIJE

OPIS STANJA NA PODROČJU
INOVACIJE

ZAŠČITA INOVACIJE

INOVACIJSKA EKIPA

UPORABNIK

TRG

FINANČNI UČINKI

TRAJNOSTNI UČINKI

3. PODROBEN OPIS INOVACIJE

• Sestavljen iz delov ODLIČNOST in UČINEK

ODLIČNOST (50 %)UČINEK (50 %)

do 5 strani



ODLIČNOST 

(50 % končne ocene)



ODLIČNOST

1. OPIS PROBEMA IN NJEGOVE REŠITVE

• Kakšen in čigav problem oz. izziv rešuje vaša 

inovacija? 

• Kakšno je izhodiščno stanje?

• Na kakšen način vaša inovacija rešuje izpostavljen 

problem in katere ključne lastnosti oz. funkcije 

izdelka/storitve/rešitve so izboljšane?

15 % končne ocene



ODLIČNOST

2. RAZSEŽNOST INOVACIJE

• S konkretno navedbo držav izkažite ali predlagana 

inovacija predstavlja inovacijo na nacionalnem

nivoju (Slovenija), mednarodnem nivoju ali na 

nivoju organizacije.

10 % 

končne ocene



ODLIČNOST

3. OPIS STANJA NA PODROČJU INOVACIJE

• Opišite najsodobnejše stanje 

tehnike/storitev/postopkov/idej/metod na področju 

inovacije in primerjajte predlagano inovacijo z 

obstoječim stanjem. 

• Pregled patentov in ostale zaščite IL ter 

znanstvene in strokovne literature na področju 

predlagane inovacije

• V čem je vaša inovacija boljša od najboljših rešitev, 

ki jih ponuja konkurenca? 

15 % končne ocene



ODLIČNOST

3. OPIS STANJA NA PODROČJU INOVACIJE

• V kolikor lahko, umestite predlagano inovacijo v

eno izmed prioritetnih področij in podpodročij

strategije pametne specializacije Slovenije (S4) na

podlagi tabele prioritet Slovenske strategije

pametne specializacije (S4) in pripadajočih

fokusnih področij in tehnologij na tej povezavi.

Odgovor je informativne narave 

in se ne ocenjuje

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/Tabela_prioritet_S4_DSDS17_7_2017.pdf


ODLIČNOST

4. ZAŠČITA INOVACIJE

• Na kakšen način je zaščitena predlagana 

inovacija? (mednarodni patent ALI blagovna 

znamka v tujini / model v tujini / avtorska pravica na 

mednarodnem nivoju ALI slovenski patent / 

poslovna skrivnost / avtorska pravica na 

nacionalnem nivoju ALI blagovna znamka / model 

v Sloveniji ALI ni zaščitena) – navedite konkretna 

imena, številke, oznake, konkretne dokaze

5 % končne ocene



ODLIČNOST

5. INOVACIJSKA EKIPA

• Opišite inovacijsko ekipo iz stališča multidisciplinarnosti,

spolne raznolikosti, strokovnjakov iz RO-jev in

strokovnjakov iz drugih gospodarskih organizacij.

5 % končne ocene



PRIJAVNI OBRAZEC

UČINEK 

(50 % končne ocene)



UČINEK

1. UPORABNIK

• Kdo so ciljne skupine kupcev ali končnih 

uporabnikov inovacije?

• Kakšen potencial ima vaša inovacija za razširitev 

kroga ciljne skupine uporabnikov?

10 % končne ocene



UČINEK

2. TRG

• Opišite trg inovacije v smislu vrste (nišni, globalni, 

regionalni, velik …), velikosti (volumsko, finančno, 

geografsko). Konkretno navedite države in ocenite 

tržni delež. V primeru, da gre za koristno uporabo 

in ne prodajo inovacije, opišite obseg oz. širino 

uporabe (družbene inovacije).

• Kdo so glavni neposredni in posredni konkurenti na 

področju predlagane inovacije?

10 % končne ocene



UČINEK

3. FINANČNI UČINKI

• Kakšen vpliv ima predlagana inovacija na finančno stanje 

podjetja? Navedite konkretne podatke oz. primerjave, ki se 

navezujejo na letni promet in dobiček vašega podjetja. V 

primeru »netržne« inovacije opišite vpliv na prepoznavnost, 

družbeno korist … 

• Kakšna je finančna ocena inovacije v naslednjih 3 letih in 

kako boste to dosegli? Navedite konkretne podatke oz. 

primerjave, ki se navezujejo na letni promet in dobiček

vašega podjetja. V primeru »netržne« inovacije opišite 

oceno vpliva na prepoznavnost, družbeno korist …

15 % končne ocene



UČINEK

3. FINANČNI UČINKI

• Navedite celoten vložek v inovacijo (v € in % glede na letni 

promet). 

Odgovor je informativne narave 

in se ne ocenjuje.



UČINEK

4. TRAJNOSTNI UČINKI

• Kakšne trajnostne učinke ima predlagana inovacija na 

organizacijo, klimo in procese v vašem podjetju? Je vaša 

inovacija že prejel kakšno nagrado …

• Konkretno predstavite vpliv inovacije na okolje.

• Konkretno predstavite vpliv na družbo ter dodajte kakšen je 

prispevek inovacije k družbeni vključenosti*

• Opišite kako se predlagana inovacija vklaplja v poslovno in 

razvojno strategijo vašega podjetja, ter v kolikšni meri 

inovacija vpliva na inovacijsko strategijo  organizacije.

*družbena vključenost/socialna inkluzija: Integracija posameznikov ali skupin v družbo kot 

državljanov oz. članov različnih javnih mrež. Pri tem v sodobnih družbah eno izmed ključnih 

vlog igra sistem vzgoje in izobraževanja.

15 % končne ocene



9,0 - 10 točk 8,0 - 8,99 točk 7,0 - 7,99 točk

8,1 - 10 točk* 7,2 - 8,09 točk* 6,3 - 7,19 točk*

*Družbene inovacije in inovacije, za katere je očitno, da niso bile deležne organizirane 
in profesionalne podpore
** Ne velja za družbene inovacije

Za prejem kateregakoli priznanja mora inovacija

prejeti minimalno 3,5 točke na obeh posameznih

področjih (ODLIČNOST IN UČINEK)**!



INOVACIJSKI IZZIV 2019
Inovacije razvite v 

sodelovanju z raziskovalno 

organizacijo 



SE VIDIMO ;)

ales.ugovsek@gzs.si

031 611 059


