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Zakaj inovirati?  
Priznanja GZS za inovacije 2019
Letošnja rdeča nit je zastavljanje vprašanj o vzrokih za nastanek inovacij, 
poudarjen pa je tudi velik pomen sodelovanja med gospodarstvom in 
raziskovalnimi organizacijami. 
dr. Aleš Ugovšek, GZS - Tehnološki razvoj in inovativnost

25. septembra 2019 bodo na Brdu pri Kranju že 

sedemnajstič podeljena nacionalna priznanja GZS 

najboljšim inovatorkam in inovatorjem v Sloveniji. Gre 

za najvišja državna priznanja za inovativne dosežke 

v Sloveniji in s tem promocijo inovativnosti doma in 

v tujini.

Zgodovina priznanj za inovativnost sega v leto 

1997, ko se je danes Zasavska gospodarska zbornica 

odločila podpreti drugače misleče posameznike v 

inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regi-

onalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je 

sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so prizna-

nja pridobila tudi nacionalni značaj. Danes v projektu 

sodeluje vseh trinajst regij, nacionalna priznanja pa 

prejmejo najboljše inovacije, izbrane v posameznih 

regijah. V preteklih 16 letih so bila v celotni Sloveniji 

priznanja podeljena prek 9.150 inovatorkam in inova-

torjem ter več kot 2.780 inovacijam. Na nacionalni 

ravni je bilo podeljenih 134 zlatih priznanj.

Od februarja do aprila tega leta je v vseh trinajstih 

regijah po Sloveniji potekalo zbiranje inovacijskih 

prijav za regionalna priznanja za inovacije 2019. 

Letošnje leto je zaznamovala sprememba pravilnika, 

prijavnega obrazca in metodologije ocenjevanja 

prijav z namenom posodobitve, poenotenja z 

različnimi domačimi in mednarodnimi razpisi ter 

predvsem poenostavitve in skrajšanja prijave tako za 

prijavitelje kot za člane komisij. Slednji so inovacijske 

predloge ocenjevali na podlagi opisa problema in 

njegove rešitve, razsežnosti inovacije, opisa stanja 

na področju inovacije, zaščite inovacije, inovacijske 

ekipe, uporabnika, trga ter finančnih in trajnostnih 

učinkov.

Podeljenih 47 zlatih priznanj

To leto je na regionalne razpise prispelo 199 inovacij-

skih predlogov, za katerimi stoji nekaj več kot tisoč 

inovatork, inovatorjev in inovacijskih ekip. Regionalne 

gospodarske zbornice so podelile 47 zlatih, 72 

srebrnih in 50 bronastih priznanj ter 25 priznanj za 

prispevek na področju inovativnosti. Pet prijav so 

komisije zavrnile ali prijaviteljem predlagale prijavo 

v naslednjem letu. Na nacionalno raven se je skladno 

s pravilnikom uvrstilo 44 inovacijskih prijav, ki jih je 

ocenila nacionalna komisija, ki je predstavljena na 

spletni strani Dneva inovativnosti 2019 (daninovativ-

nosti.gzs.si). 

Letošnja rdeča nit inovacij je postavljanje vprašanj 

o vzrokih za nastanek inovacij. Z drugimi besedami 

bi lahko rekli, da se sprašujemo o smislu inoviranja in 

inovacij. V ospredje je postavljeno vprašanje Zakaj?, 

odgovarjali pa bomo tudi na druga vprašanja. Poleg 

omenjenega pa je to leto izpostavljena pomembnost 

sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalnimi 

organizacijami. S tem namenom bodo podeljena 

tudi posebna priznanja za inovacije, ki so nastale ob 

tesnem sodelovanju, prav tako pa bo konferenca, ki 

bo potekala v dopoldanskem delu Dneva inovativno-

sti 2019, namenjena tej tematiki. gg

199 inovacijskih 
predlogov je 

letos prispelo na 
regionalne razpise.

Dan inovativnosti se bo odvil 25. septembra 2019 

na Brdu pri Kranju. Zakaj inovirati? Zakaj je prišlo 

ravno do teh inovacij? Kaj je problem? Kaj ga 

rešuje? Kdo, kdaj in kje ga je reševal? Kako je prišlo 

do rešitve in kako inovacije rešujejo probleme? 

Na ta in druga vprašanja bodo tokrat odgovarjali 

letošnji inovatorji.

Dan 

inovativnosti


