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Inovacije

21 … 15 … 182 … 38 … in 
najbolj vroče inovacije 2017 so?
Letos se bo na nacionalnem izboru za inovacije pomerilo 38 kandidatov. 
Mineva že 15 let od prve nacionalne podelitve priznanj in 21 let od prve 
regionalne podelitve. 
Simona Rataj

Na 11 regionalnih dogodkih, posvečenih inovatorjem, 
se je letos predstavilo 182 inovacij. 772 inovatorjev je 
prejelo priznanja GZS za inovacije oziroma zahvale za 
svoj prispevek na področju inovativnosti. 

Kaj so letošnji inovatorji dosegli?
Na področju socialnih inovacij so razvili nove metode 
analiziranja osebnostnih značilnosti za šolarje in 
tudi odrasle, razvili nove in prilagodili znane metode 
učenja v šolah, razvili nove modele ozaveščanja 
ranljivih skupin glede različnih izzivov (ortodontija, 
prepoznavanje in reševanje zlorab starejših) ter nove 
pristope k animiranju starejših, ki živijo v domo-
vih starejših občanov, in animiranju ljudi s težkimi 
boleznimi.

Na področju digitalizacije so inovatorji razvili 
različne procese, platforme in storitve za prehod 
podjetij v digitalno gospodarstvo. 

Področje inoviranja procesov je bilo najbolj zasto-
pano področje. Inovatorji so uveljavili pristope in 
postopke (tudi simulacije) za izboljšanje proizvodnih 
tehnologij, zmanjšanje izmeta, povečanje časovne 
učinkovitosti proizvodnje, zmanjšanje porabe 
energentov ter podaljšanje življenjske dobe strojev 
in naprav. S tem so podjetjem skupno prihranili 
vsaj milijon evrov. Razvili so tudi nove recepture za 

proizvodnjo kovinskih materialov ter proizvodnjo 
sladoleda.

Novosti tudi na področju zdravja in turizma
Na področju zdravja so se inovatorji domislili novih 
pristopov k spremljanju bolnikov ter novih oblik zdra-
vil in sproščanja učinkovin v njih. 

Inovatorji so ustvarili tudi nove proizvode za trg 
široke potrošnje – zložljive smuči, oblikovno mične in 
učinkovite gospodinjske aparate, avtodome, mobilne 
hiške, kopalniške rešitve, tovorne prikolice in vezalke.

Nagrajene pa so bile tudi inovacije s področja 
turizma, trženja in spodbujanja inovacijske kulture v 
podjetju. 

Raznolikost inovacij kaže, da smo v Sloveniji 
resnično inovativni in da aktivno rešujemo izzive, 
ki jih prepoznavamo v svojem domačem ali služ-
benem okolju. Njihovi ustvarjalci so ljudje, ki vidijo 
izzive v svojem službenem in zasebnem življenju. 
So tisti, ki zagnano iščejo rešitve, jih najdejo in tudi 
uspešno realizirajo, dvomom navkljub. So naše pravo 
bogastvo. Na GZS se veselimo inovacijskega giba-
nja, ki presega gospodarski sektor ter vključuje tudi 
šolstvo, socialo in zdravstvo.  gg

Dosedanji dosežki  
38 nacionalnih kandidatov v številkah:

Povečani prihodki zaradi inovacij: 114.847.204 EUR
Povečan dobiček zaradi inovacij: 5.271.391 EUR
Število novih delovnih mest zaradi inovacij: 477 + 
vsa ohranjena delovna mesta
Prihranki podjetjem zaradi inovacij:  
vsaj 500.000 EUR

477 
novih delovnih mest 
na račun inovacij 
podjetij

Vabljeni na Dan inovativnosti
S ciljem, da bo inovativnost zaživela tudi na področju ponovne uporabe 
naših odpadkov, 27. septembra 2017 na Brdu pri Kranju organiziramo 
mednarodni Dan inovativnosti 2017 z nacionalno podelitvijo priznanj GZS 
za inovacije. Dan bo razdeljen v tri glavne sklope:
• 11.00: konferenca »Inovacije v krožnem gospodarstvu«
• 15.00: motivacijski TED-govori uspešnih inovativnih in kreativnih ljudi 

(Ana Roš, Nastja Mulej)
• 16.00: nacionalna podelitev priznanj za inovacije. Častni gost: predse-

dnik države g. Borut Pahor
Dan inovativnosti organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, ki sta nacionalna 
partnerja dogodka. Sodelujejo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in 
veleposlaništva Republike Slovenije v tujini. 
Vabljeni k prijavi in udeležbi. Več informacij: Simona.Rataj@gzs.si

Dan 
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Inovacije

Kandidati za nacionalna priznanja
Celjska regija
Podjetje: BOSIO, d. o. o. 
Inovacija: Avtomatizirana linija z izotermalno komoro za žarjenje 
odkovkov PP-T 8/950
Podjetje: CETIS d. d. 
Inovacija: Vezava polikarbonatne podatkovne strani v e-potni list

Dolenjska in Bela krajina
Podjetje: Iskra Pio, d. o. o.
Inovacija: Izolator za tehtanje izredno nevarnih surovin z visoko 
stopnjo zaščite – OEB5
Podjetje: Krka, d. d., Novo mesto
Inovacija: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine 
kandesartan cileksetil
Podjetje: Krka, d. d., Novo mesto
Inovacija: Razvoj večenotnega peletnega sistema v obliki tablet 
s podaljšanim sproščanjem metoprolola za zdravljenje srčno-žil-
nih bolezni
Podjetje: L-Tek, d. o. o.
Inovacija: FlyNest – platforma za nadzor in upravljanje grad-
nikov IoT
Podjetje: TPV, d. o. o.
Inovacija: Inovativno, samodejno vodeno vozilo Optimatik 160

Savinjsko-šaleška regija
Podjetje: Gorenje, d. d., Velenje
Inovacija: Nova generacija pomivalnih strojev SmartFlex
Podjetje: BSH Hišni aparati, d. o. o., Nazarje
Inovacija: Kuhinjski aparat OptiMUM
Podjetje: Esotech, d. d., Velenje
Inovacija: Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Tesla 
A Obrenovac WWTP TENT-A

Koroška regija
Podjetje: Isomat, d. o. o., Mežica
Inovacija: Isomat PRE-FAB predfabricirani 3E aplikati za napre-
dne izolacijske rešitve izvedbe izolacije cevovodov in njihovih 
elementov
Podjetje: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec; Center za zdravje 
na daljavo CEZAR Slovenj Gradec in Diabetična ambulanta 
Slovenj Gradec
Inovacija: Telemedicinska storitev za oporo kroničnim bolnikom 
pri njihovem samoozdravljenju v domačem okolju za boljše 
obvladovanje kroničnih bolezni; EXODIAB – orodje za elektronsko 
spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo
Podjetje: SIJ Metal Ravne, d. o. o., Ravne na Koroškem
Inovacija: Nova generacija jekel za delo v vročem

Gorenjska regija
Podjetje: SIJ Acroni, d. o. o., in Razvojni center Jesenice, d. o. o. 
Inovacija: Razvoj procesne poti izločevalno utrjenega nerjavnega 
jekla lastne blagovne znamke SINOXX 4542 – Poletimo z jeklom 
SINOXX 4542
Podjetje: Elan, d. o. o.
Inovacija: Zložljive turne smuči
Podjetje: Domel Holding, d. d.
Inovacija: Sesalne enote za palične sesalnike
Podjetje: Iskraemeco, d. d.
Inovacija: Platforma pametnega električnega števca

Severna Primorska 
Podjetje: Kolektor Group, Vodenje in upravljanje družb, d. o. o.
Inovacija: Izkoriščanje laserske tehnologije za zagotavljanje 
tesnosti rotorskih komponent za avtomobilsko industrijo 
Podjetje: Hidria AET Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in 
elektronike, d. o. o.
Inovacija: Krmilni modul za nadzor »a>er treatment« sistema
Podjetje: Mahle Letrika, Proizvodnja električne in elektronske 
opreme za motorna vozila, d. o. o.
Inovacija: Alternator z inovativnim zunanjim ventilatorjem za 
intenzivno hlajenje ležaja na pogonski strani za podaljšanje 
življenjske dobe alternatorja

Štajerska
Podjetje: Ledinek Engineering, d. o. o.
Inovacija: Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano 
simetrično porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave 
stranskih krivulj obdelovanca
Podjetje: Doorson, d. o. o.
Inovacija: Interierna avtomatska drsna vrata
Podjetje: Stork, d. o. o.
Inovacija: Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent 
sladoleda z dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih sladkorjev
Podjetje: Impol 2000, d. d.
Inovacija: Visokotrdna aluminijeva zlitina AL-Mg-Si in njen posto-
pek izdelave

Osrednjeslovenska regija 
Podjetje: Danfoss Trata, d. o. o.
Inovacija: NovoCon – pametni hidronski pogon za HVAC-sisteme
Podjetje: GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve, d. o. o.
Inovacija: Inovativni platformni model vstopa na evropske trge 
kot temelj hitre rasti podjetja GoOpti
Podjetje: Lek farmacevtska družba, d. d., Razvojni center Slovenija
Inovacija: Nova otrokom prijazna oblika antibiotika v obliki hitro 
raztapljajoče se tablete, ki vsebuje učinkovini amoksicilin in 
klavulansko kislino. 
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Inovacije

Posavje
Podjetje: Cerjak, d. o. o.
Inovacije: Strižna sklopka kardanske gredi z vnaprej nastavljivimi 
vrednostmi nazivnega navora
Podjetje: INO Brežice, d. o. o.
Inovacije: Aktivni nadzor vibracij na profesionalnih kmetijsko 
komunalnih strojih
Podjetje: Radeče Papir Nova, d. o. o.
Inovacija: NIR fluorescentna zaščita v papirju z zaščitami

Zasavje
Podjetje: ETI, d. d., Izlake in RC eNeM Novi Materiali, d. o. o.
Inovacija: Razvoj tehnologije za izdelavo in obdelavo termostat-
skih elementov
Podjetje: Steklarna Hrastnik, d. o. o.
Inovacija: Apliciranje treh različnih tehnologij proizvodnje stekle-
nih izdelkov na eni steklarski peči
Podjetje: Knez David InDavidual, s. p., Zagorje ob Savi
Inovacija: Elastična vezalka z rinčico
Podjetje: Aereform, d. o. o.
Inovacija: Simulator za osnovno šolanje pilotov z VR-očali

Postojna
Podjetje: Kovinoplastika Lož, d. d., Stari trg pri Ložu
Inovacija: Vratna zapora avtomatik

Primorska regija
Podjetje: Hidria Rotomatika, d. o. o., podružnica Koper, PE 
Hidria Mototec
Inovacija: Simulacija varjenja okvirjev motociklov

Pomurska regija
Podjetje: Roto Group, d. o. o.
Inovacija: Kajak za morje Buran 488
Podjetje: Sastela, d. o. o., in IT Pharma, d. o. o.
Inovacija: Terminal za naročanje tort za vse priložnosti


