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Inovacije

Čutimo sij  
slovenskih inovacij 2018!
Regionalne inovacije že sijejo, najbolj sijoče pa bomo začutili in spoznali 
na Dnevu inovativnosti z nacionalno podelitvijo priznanj za inovacije.
Simona Rataj, GZS - Tehnološki razvoj in inovativnost

Meseca maj in junij sta na Gospodarski zbornici 
Slovenije posvečena inovatorjem in inovativnim 
podjetjem. Letošnje leto mineva 22 let od prve regi-
onalne podelitve priznanj inovacijam v Zasavju.  Na 
trinajstih regionalnih podelitvah inovacij smo in še 
bomo podelili priznanja 197 inovacijam.  

Inovacije v regijah

Področja, s katerih prihajajo inovacije, so tudi letošnje 
leto zelo različna. Večina inovacij spada med tehno-
loške, med njimi prednjačijo produktno-procesne 
inovacije, posebej inovacije s področja digitalizacije 
in tudi inovacije s področja beleženja delovnega 
časa. Zaznali smo več oblikovno mičnih proizvodov 
za potrošniški trg, nove poslovne modele upravljanja 
s kadri, katerih cilj so zadovoljni zaposleni. Zaznali 
smo spodbujanje inovativnega razmišljanja na 
srednjih šolah, kar na GZS z veseljem pozdravljamo. 
Pozdravljamo tudi inovacije s področja turizma 
in inovacije s področja krožnega gospodarstva. 
Zaznavamo premik v načrtovanju inovacij – vse 
pogosteje so odpadki vir surovin za nove produkte 
oz. storitve. Odlična novica za naravo in naše okolje. 
Raznolikost inovacij kaže, da smo v Sloveniji inova-
tivni na najrazličnejših področjih delovanja, da 

aktivno rešujemo izzive, ki jih prepoznavamo v našem 
zasebnem ali poslovnem okolju. Avtorji rešitev so 
posamezniki, ki te izzive zaznajo, raziščejo in poiščejo 
rešitve, jih uspešno realizirajo za dobrobit lokalnega, 
slovenskega okolja oz. nišnega svetovnega trga. 
Bogastvo Slovenije ostajajo ljudje, ki pozitivno prispe-
vajo k družbi, vsak na svoj način. 

Dosežki 41 do sedaj znanih nacionalnih kandidatov 
v številkah:
• Prihodki zaradi inovacij: vsaj 97.000.000 EUR
• Povečan dobiček zaradi inovacij: 5.950.000 EUR
• Število novih delovnih mest zaradi inovacij: 325 + 

vsa ohranjena delovna mesta
• Prihranki podjetjem zaradi inovacij: vsaj 

1.777.500 EUR
• Vsaj 38 patentov, 14 modelov in 7 blagovnih 

znamk. 

Dan inovativnosti in Nacionalna podelitev

Dan inovativnosti bo 26. 9. 2018 na Brdu pri Kranju. 
Pričel se bo s konferenco in delavnicami, na katerih 
bomo predstavili sodobne metode inoviranja, 
sledili bodo motivacijski nagovori; dan pa bomo 
sklenili s slavnostno nacionalno podelitvijo 
priznanj za inovacije. 

Dan inovativnosti organiziramo v sodelovanju z 
ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, ki sta nacionalna partnerja 
tega dogodka. Sodelovalo pa bo tudi ministrstvo 
za zunanje zadeve in veleposlaništva RS v tujini. 

Spletna stran dogodka in prijave: https://dani-
novativnosti.gzs.si/ 

Vabljeni k prijavi in udeležbi. Več informacij: 
Simona.Rataj@gzs.si

Za  

5.950.000 
evrov povečan 
dobiček zaradi 
inovacij.
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Priznanja GZS za inovacije 2018
Predstavljamo nacionalne kandidate.

AISense Gamma IV, ročni lokator izvora gama 

sevanja v realnem času

ARCTUR Računalniški inženiring d.o.o.;  AIsense, razi-
skave in razvoj, d.o.o.

Samostojni popolnoma avtomatski kavni 

aparat TE 300

BSH Nazarje d.o.o.

CCH - Cetis Chip Hinge

Cetis d.d.

Avtomatski balansirni ventil ASV

Danfoss Trata d.o.o.

Razvoj in industrializacija modularne EC 

sesalne enote

Domel, d.o.o.

Razvoj vibroizolacije motorja na ventilatorju za 

pomivalni stroj

EBM-PAPST Slovenija d.o.o.

Trapview, vpeljava umetne inteligence

Efos Informacijske Rešitve d.o.o.

Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno 

zaščito KZS-4m 2p B-tip

ETI Elektroelement, d.o.o.

Razvoj tehnologije za izdelavo nizkonapetostnih 

NV talilnih vložkov

ETI Elektroelement, d.o.o. 

Nova generacija premijskih pralnih in sušilnih 

strojev ASKO Pro Home Laundry

Gorenje d.d.

Nova generacija samostojnih štedilnikov FS16 

Gorenje d.d.

Nova generacija veziv za poliuretanske barve za 

zaščito kovin in lesa

HELIOS Tovarna barv lakov in umetnih smol 
Količevo d.o.o.

Miniaturni diferencialni senzor tlaka HPSD8000

HYB, d.o.o.

Razvoj industrijskega algoritma za načrtovanje 

sestave, lastnosti in proizvodnih parametrov reci-

kliranju prijaznejših zlitin v skupini Impol

Impol 2000 d.d.; Alcad d.o.o.; C3M d.o.o.

Leone AL!VE linija bolj zdravih sladoledov

INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. 
Ajdovščina

Pravični števec

Iskraemeco d.d.

Iskratel Innbox V70-U in Innbox G69

Iskratel, d.o.o., Kranj

Nov zelen način za proizvodnjo nanoceluloze

Kemijski Inštitut

Pametni način recikliranja plemenitih kovin

Kemijski Inštitut

Razvoj visoko koercitivnega plastomagnetnega 

materiala z lastnostmi za zahtevne, tehnološko 

dovršene rotorske aplikacije

Kolektor KFH, Pogonski sistemi in komponente d.o.o.

Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7

Kopa d.d., Slovenj Gradec

Razvoj kompozitne plošče iz recikliranega materi-

ala po novem, patentiranem postopku

Kopur d.o.o., Slovenj Gradec

Vratna zapora Comfort

Kovinoplastika Lož d.o.o.

Osni deljeni zavorni disk za železniški 

tovorni promet

Kovis d.o.o.

Razvoj disperzibilne tablete z imatinibijevim mesi-

latom za zdravljenje rakavih obolenj

KRKA, d.d., Novo mesto

Razvoj filmsko obloženih tablet z etorikoksibom in 

postopek priprave njegove kristalne oblike I

KRKA, d.d., Novo mesto

UNIPRESS - stiskalnica za stiskanje in leplje-

nje lesnih lamel v lamelne plošče poljubnih 

širin z možnostjo vmesnih odprtin brez izmeta 

lesnih lamel

Ledinek Engineering d.o.o.

Metoda in vodotopna krmna mešanica s probio-

tiki, vitaminom C in eteričnimi olji za spodbujanje 

imunske sposobnosti, za zmanjšanje možnosti 

naseljevanja patogenih mikroorganizmov v 

prebavnem traktu in izboljšanje proizvodnih para-

metrov pri perutnini.   

Lek veterina d.o.o.

MIKrovent prezračevalni sistem 

MIK Celje d.o.o.

Raztopina za obdelavo papirja in postopek povr-

šinske obdelave papirja za izboljšanje jakosti in 

odpornosti papirja

Radeče papir Nova d.o.o.

Tiska
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Debela pločevina orodnega jekla za delo v vročem 

lastne blagovne znamke SITHERM 2343

Razvojni center Jesenice d.o.o. in SIJ Acroni d.o.o.

Ponton 1500 x 1500

Roto Pavlinjek d.o.o.

Optimizacija proizvodnje ledeburitnih jekel za 

delo v hladnem

SIJ Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem

Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okrog-

lih palic

SIJ Ravne Systems d.o.o., Ravne na Koroškem

AMBLYOPLAY – Trening vida z igro za otroke 

Smart Optometry Programske rešitve za optome-
trijo d.o.o.

Inovativna linija smolno rezanih rezalk in brusnih 

plošč Metalynx Ceramic s samoostritvenim kera-

mičnim zrnom

Swatycomet d.o.o.

Inovativna ‘Solid-Core’ tehnologija izdelave 

SwatyComet Special Ultracut tankih rezalk

Swatycomet d.o.o., PE Zreče

Eco green Alu can

Talum Tovarna aluminija d.d., Kidričevo

Kontroli sistemi GALAXY

TEVEL d.o.o.

Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širo-

kem temperaturnem območju

TPV, d.o.o.

Odstranjevalec etiket iz PET plastenk

Willy Stadler d.o.o.

Predstavljenim nacionalnim kandidatom za inovacije se bodo 
pridružile še najboljše inovacije iz Primorske regije (Primorska 
gospodarska zbornica).

Domel je vodilno razvojno in proizvodno podjetje 
naprednih elektromotorskih sistemov in laboratorijske 
opreme. Naše motorje najdete vgrajene v najvišjem 
cenovnem razredu gospodinjskih aparatov, v avtomobilih, 
v komercialnih in industrijskih aplikacijah ali kot končne 
aparate v laboratorijih. Vsi Domelovi proizvodi so rezultat 

lastnega razvoja in tehnologije.

Glavne prednosti naših proizvodov so: 

        

Domel, d.o.o., Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija, Tel.: +386 4 51 17 100, Fax: +386 4 51 17 106, www.domel.com, e-mail: info@domel.com


