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Predstavitev razpisa 

za najboljše inovacije

Zasavja

Zagorje, 4.3.2015
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Predstavitev udeležencev
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Naš namen je …

Nagraditi kreativnost in inovativnost

Promocija inovacij

Promocija inovativnosti prijavljenih podjetij
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Sprejemamo …

tržno uspešne inovacije

INOVACIJE S SOCIALNIM PRIDIHOM

Tehnološke inovacije

Poslovne modele

Trženjske modele

procesne inovacije

Visoko-tehnološke inovacije

Druge zanimive inovacije
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Uvodne misli



Inovativnost 2015-2020





Priložnosti, ki jih spodbuja EU

information and
communication technologies

nanotechnologies, advanced
materials and advanced
manufacturing and
processing

space

access to risk finance

innovation in SMEs

freedom and security of
Europe and its citizens

health, demographic change and
wellbeing

food security, sustainable agriculture
and forestry, 

marine and maritime and inland
water research and the bioeconomy

seecure clean and efficient energy

smart, green and integrated transport

climate action, resource efficiency and
raw materials

europe in changing world - Inclusive, 
innovative and reflective societies
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Viri znanja



Viri znanja



Viri znanja







Viri znanja









Nasvet 1) 

Preveriti 
novost in 

potencial 
ideje



Nasvet 2: Sodelovanje



www.janecoviellolaw.com



Nasvet 3) 

Upravljanje z 
IPR



Komercializacija



Komercializacija

•Novost

•Pozornost

•Odmik od pričakovanega (presenečenje)

•Uporabnost (reševanje problema)

•Občutenje uporabnika 



V slogi je moč





V slogi je moč
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Predstavitev razpisa

19. let od prvega regionalnega razpisa

13. obletnica nacionalne podelitve 

priznanj za inovacije
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Pogoji za prijavitelje
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Na razpis se lahko prijavijo:

� gospodarske družbe

� samostojni podjetniki posamezniki,

� samostojni inovatorji 

� druge organizacijske oblike 

(zavodi, fakultete, raziskovalni instituti, šole …)

ki imajo sedež v regiji, ki jo pokriva OZ Zasavje.
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1 Inovacijski predlog = 1 prijava

1 prijavitelj = več  prijav

Več prijaviteljev = 1 prijava

in sicer v regiji, 

kjer je sedež glavnega predlagatelja

Možnosti prijav
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Prijavite lahko

Nov ali Bistveno izboljšan

(pol)izdelek, postopek, storitev, poslovni model,

organizacijo, sistem izboraževanja …

….

novi ali bistveno izboljšani za podjetje 

(niso novi na trgu) 

oz. novi za trg (slovenski, EU, svet).
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Inovacija mora biti uvedena na trg

(inovacija izdelka, storitve) 

ali 

biti uporabljena v okviru postopka/podjetja

(inovacija postopka, poslovnega modela, 
organizacije, izobraževanja …). 
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Inovacija

Mora biti lansirana na trg / v uporabo

2 leti pred letom prijave < letom veljavnosti razpisa

2012 < 2014

In 

najkasneje do datuma oddaje inovacijske prijave

(3. april 2015)

Primernost inovacije
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Obrazec 1/6

1.

Predlagatelj projekta/inovacije 

(polni naziv podjetja/fizične osebe)

2. Matična številka pravne osebe

3. Naslov

4. Poštna številka in pošta

5. Telefon

6. Faks

7. e-pošta

8. Spletna stran

9. Direktor (ime in priimek)

10.
Kontaktna oseba

(ime in priimek, funkcija)

11.
Odgovorna oseba

(ime in priimek, funkcija)
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Obrazec 2/6

1. Naslov projekta/inovacije 

2.
Avtor(ji) – nosilec (ci) inovacije
(ime in priimek avtorja-jev):

3. Čas trajanja razvojnih aktivnosti: Od: ___ Do: ___ Skupaj mesecev: ____

4.
Datum začetka praktične uporabe 
inovacije

5. Celotna vlaganja v inovacijo:
_________€
_________% letnega prihodka podjetja

6.
Inovacija je bila podprta s strani 

podjetja oz. druge institucije

DA (če ni ista kot prijavitelj, katere?)

NE

7.
Avtorju poznano stanje razvoja 
sorodnih ali enakih inovacij

DA
NE

7a.
Če DA: opišite stanje razvoja pri 
konkurenci

Do 700 znakov

7b.
Če DA: opišite stanje tehnike v 
patentnih bazah in drugih virih

Do 700 znakov

7c. Če NE: 

Pojasniti, zakaj je predlagana rešitev novost s 

tržnim potencialom / uporabno vrednostjo

Do 700 znakov
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Obrazec 3/6

8. Kratek opis inovacije 

Opišite bistvene lastnosti inovacije (do 1000 znakov).

Primeri: Bistven izziv, ki ga inovacija rešuje, na kakšen način ga rešuje, kje je boljša od konkurence,

idr.

Kateri problem inovacija rešuje?
Na kratko: kako ga rešuje?
Kje je inovacija boljša od konkurence?
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Kriterij 1:

Inventivnost

1.1. Izvirnost: V kolikšni meri inovacija presega/odstopa od 

poznanega stanja v podjetju, v Sloveniji ali v svetu ali od 

obstoječih razvojnih smernic podjetja. Kolikšna je uporabna 

vrednost inovacije za končne uporabnike v primerjavi z 

obstoječimi/dosedanjimi rešitvami, lastnimi ali 

konkurenčnimi.

1.2. Zaščita novosti: ali je invencija varovana s patentom, 

ali je v postopku pridobivanja patentne zaščite, ali je 

invencija varovana s poslovno skrivnostjo ali z drugimi 

oblikami varovanja …
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9. Predstavitev stopnje inventivnosti predloga

stopnja izvirnosti Primeri:

o popolna novost, radikalno odstopanje od poznanega stanja?

o zmerna novost, zmerno odstopanje od poznanega stanja

o aplikacija popolnoma nove rešitve iz druge panoge

o pomembno izboljšanje v skladu z obstoječimi razvojnimi smernicami

o zmerno izboljšanje v skladu z obstoječimi razvojnimi smernicami

o inovacija predstavlja novost za podjetje/za lokalno okolje/za panogo

(prenos iz druge panoge)/za Slovenijo/za mednarodno okolje (katere

države?)/za EU/svetovna novost

nivo tehnične, 
programske ali 
organizacijske rešitve
zaščita intelektualne 
lastnine, ki sovpada z 
inovacijo

Primeri:

o Patent (slovenski, v tujini: katere države, EU patent, PCT prijava)

o Opravljena je mednarodna poizvedba/opravljen preizkus novosti na 

pristojni instituciji (EPO, …)

o Model (Evropski, WIPO prijava, v tujini: katere države, model Skupnosti)

o Blagovna znamka (Evropska, WIPO prijava, v tujini: katere države, BZ

Skupnosti)

o Prvi na trgu: pojasnite

o Poslovna skrivnost: pojasnite zakaj tovrstna zaščita, na kakšen način 

varujete inovacijo kot poslovno skrivnost (organizacijska ureditev poslovne 

skrivnosti)

o Ni podatka/se ne da oceniti

o Drugo:

dodatne informacije
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Primer tehnološka inovacija 1/2

Storitev na osnovi tehnologije:

Uničevanje dokumentacije 
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Primer tehnološka inovacija 2/2

Opis tehnologije

Elektronska ključavnica

Elektronsko spremljan zaboj

Stopnja inventivnosti

Zaščita IL
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Primer netehnološka inovacija 2/2

Opis storitve

Nadzorovan odvoz in uničenje poslovne 
dokumentacije

Stopnja inventivnosti

Zaščita IL
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Kriterij 2:

Doseženi in pričakovani 

gospodarski rezultati

Gospodarska vrednost inovacije za podjetje (v EUR in v %), 

povečanje tržnega deleža, povečanje dobička, znižanje 

stroškov poslovanja, nova delovna mesta, povečan 

BDV/zaposlenega, prihodki od prodaje pravic intelektualne 

lastnine,

druge koristi za podjetje, ki niso finančno merljive, druge 

koristne novosti, ki jih kot take opredelijo odjemalci …
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10a. Predstavitev doseženih gospodarskih rezultatov inovacije 

povečan tržni delež podjetja v %

Dodatno opisati: primeri:

o verjetnost zelo velikega tržnega deleža v primerjavi s konkurenco

o verjetnost velikega tržnega deleža v primerjavi s konkurenco

o verjetnost srednjega tržnega deleža v primerjavi s konkurenco

o verjetnost majhnega tržnega deleža v primerjavi s konkurenco

o majhna verjetnost uspešnega nastopa na trgu

velikost trga Primeri:

o globalno tržišče, množično trženje

o globalno tržišče, tržna niša

o lokalno tržišče, množično trženje

o lokalno tržišče, tržna niša

o zelo malo ali nič potencialnih uporabnikov

dodatno pojasniti: kateri trgi, katere tržne niše; velikost trga/tržne niše

nova delovna mesta V absolutnem številu

V % vseh zaposlenih v podjetju

povečan BDV/zaposlenega,   V absolutnem znesku

V % celotnega BDP podjetja

prihodki od prodaje V absolutnem znesku

V % celotnega prihodka podjetja

povečan dobiček podjetja V absolutnem znesku

V % celotnega dobička podjetja

prihodki od prodaje pravic intelektualne 
lastnine

V absolutnem znesku

V % celotnega prihodka podjetja

znižanje stroškov poslovanja Specificirati (material, energenti, drugo …)

V absolutnem znesku

V % vseh zaposlenih v podjetju
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10a. Predstavitev doseženih gospodarskih rezultatov inovacije 

pomembnost inovacije za panogo 
dejavnosti, s katerega izvira prijava

Zelo pomembno 

Zmerno pomembno 

Nepomembno

stroški uvedbe - povrnitev investicije V kolikšnem času se je/bo investicija povrnila?

druge koristi za podjetje, ki (še) niso 
finančno merljive

druge koristne novosti, ki jih kot take 
opredelijo odjemalci …

Primeri:

Potencialna pomembnost inovacije za uporabnike: 

o nujno potrebno za delovanje ustanov/podjetij ali življenje ljudi 

o zelo koristno za delovanje ustanov/podjetij ali življenje ljudi 

o koristno za delovanje ustanov/podjetij ali življenje ljudi 

o pogojno oziroma omejeno koristno, brez bistvene uporabne vrednosti 

o popolnoma nepomembno za delovanje ustanov/podjetij ali življenje ljudi 

Uporabna vrednost za kupce: 

o zelo velika uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco 

o velika uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco 

o srednja uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco 

o majhna uporabna vrednost v primerjavi s konkurenco 

o rešitev ni konkurenčna v primerjavi s konkurenco 

drugo:

dodatne informacije
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Inovacijski proces je vzpodbudil razvoj invencijsko-

inovacijskega sistema v podjetju, okrepil kompetence

podjetja za hiter razvoj ideje do uvedbe na trg, vzpodbudil 

razvoj timskega dela, vzpodbudil interdisciplinarnost pri 

inoviranju, vzpodbudil sodelovanje z znanstveno-

raziskovalnimi inštitucijami in univerzami, vzpodbudil 

sodelovanje z uporabniki pri razvoju novosti, ipd.

Kriterij 3:

Trajnostni učinki

na inovacijski sistem
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11a. Predstavitev trajnostnih učinkov inovacije na inovacijski sistem. 

sistem podpore inovativnosti v 
podjetju

Opisati vpliv inovacije (izkušenj iz razvoja inovacije) na sistem

spodbujanja inovacij

interdisciplinarnost pri inoviranju 
(timsko delo)

Opisati

lastni razvojni oddelek podjetja Primer: inovacija je spodbudila vzpostavitev/širitev dejavnosti lastnega

razvojnega oddelka

sodelovanje z razvojno-raziskovalnimi 
institucijami

Opisati (našteti institucije)
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11a. Predstavitev trajnostnih učinkov inovacije na inovacijski sistem. 

inovacija je okrepila kompetence 
podjetja za hiter razvoj ideje do 
uvedbe na trg

Opisati

Primer: Trajanje razvoja od ideje do uvedbe na trg

sodelovanje z uporabniki pri 
razvoju novosti

Opisati (našteti uporabnike – kupci, dobavitelji, naročniki, potrošniki, …)

nov poslovni/razvojni model Opisati

drugo:

dodatne informacije
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Ugodni vplivi inovacije na trajnostni razvoj podjetja (na 

delovno okolje, na varnost pri delu), ugodni vplivi na okolje 

izven podjetja (globalni, regionalni, lokalni vplivi), pomembnost 

inovacije za počutje uporabnika, proizvodni viri (neobnovljivi 

naravni viri, odpadki, učinkovita raba materialov, učinkovita 

raba energije, delovna obremenitev, emisije toplogrednih 

plinov), naslavljanje uporabnika (spodbujanje varčevanja); 

energetske potrebe v življenjskem ciklu inovacije; uničenje po 

koncu življenjskega cikla (recikliranje, odpadek).

Kriterij 3:

Okoljski vidiki
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11b. Predstavitev učinkov inovacije na okolje

vpliv inovacije na učinkovito rabo materiala Opisati:

o Uporabljeni neobnovljivi naravni viri 

o Vpliv na ravnanje z odpadki 

o Vpliv na ravnanje z vodo

o Učinkovita raba materialov

Specificirati (material, odpadki, drugo…)

V absolutnem znesku

V % glede na porabo podjetja / oddelka

vpliv inovacije na učinkovito rabo energije Opisati energetske potrebe v življenjskem ciklu;

Primeri: (energija ni potrebna, manj kot sorodni proizvodi/procesi, enako

kot sorodni proizvodi/procesi, več kot sorodni proizvodi/procesi)

Specificirati

V absolutnem znesku

V % glede na porabo podjetja / oddelka

zmanjšanje emisij TGP Opisati

V absolutnem znesku

V % glede na porabo podjetja / oddelka

uničenje po koncu življenjskega cikla Opisati % recikliranja
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11b. Predstavitev učinkov inovacije na okolje

vpliv inovacije na počutje uporabnika Opisati

vpliv inovacije na okolje (naravno in 
družbeno)

Opisati (pomembno izboljšanje, zmerno izboljšanje, nevtralno, zmerno

poslabšanje, občutno poslabšanje) – primeri (globalni vpliv, regijski

vpliv, lokalni vpliv)

Vpliv inovacije na varnost pri delu Opisati (pomembno izboljšanje, zmerno izboljšanje, nevtralno, zmerno

poslabšanje, potrebna osebna zaščitna oprema):

o Vpliv na delovno okolje

o Vpliv na varnost pri delu

Pomembnost za počutje uporabnika Opisati + 

Zelo pomembno 

Zmerno pomembno 

Nepomembno

drugo:

dodatne informacije



55

12a Kratek opis inovacije, primeren za objavo v javnosti (do 1500 znakov) 

12b Kratek opis inovacije v angleščini, primeren za objavo v javnosti (do 1500 znakov) 

opcijsko
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Interaktivni primer
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Kakšna vrsta inovacije?

Stopnja inventivnosti

Zaščita IL

Gospodarski učinki

Trajnostni učinki
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Kakšna vrsta inovacije?

Netehnološka: vrsta vadbe

Nastanek: po pomoti – vaditelj aerobike je pozabil 
posnetek s standardno glasbo in namesto tega 
uporabil posnetek s salsa in merengue glasbo

Stopnja inventivnosti: srednja – nova povezava 
obstoječih elementov

Zaščita IL: prvi na trgu (Kolumbija), v ZDA „demo reel“ 
in licenčnina – licence za vaditelje
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Gospodarski učinki: ena najbolj uspešnih vadb. 

Zumba za mlade, starejše, kosher zumba.

Novi trgi: 
� zumba glasba (cd in dvd). 
� zumba oblačila. 
� zumba tekmovanja. 

Trajnostni učinki: vpliv na druge inovacije in trge: 
izjemen; vpliv na počutje uporabnika (zabavna, 
plesna, prijetna vadba), ….
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Inovacijske prijave: oddane na 

predpisanem obrazcu

Popolna prijava:

Izpolnjene vse zahtevane točke

+ dokazila 

(patenti, modeli, certifikati, …)

Prijave
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Izogibajte se …
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(-) vs. (+) 

(-) komisija ne upošteva:

� Katalogi

� Razna druga promocijska gradiva

� Seminarske ali diplomske naloge

� Inovacijske projekte, ki niso oddani na 
predpisanem obrazcu

(+) komisija upošteva:

� Reference 

� Slikovni in video material

� Razne slovenske in mednarodne nagrade  
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Za dobro prijavo si pomagajte s …

Pišite jasno, konkretno in predvsem vsebino 

podkrepite z ustreznimi in primerljivimi podatki.

Pišite v sodelovanju s sodelavci 

(interdisciplinarnost)!

Dodajte slikovni – video material, ki podkrepi

inovacijsko prijavo in ustrezno razumevanje

inovacije

+ obrnite se na OZ/RZ
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Oddaja inovacijskega projekta

Pazite na rok: 3. april 2015

Oddaja:

- Po pošti

- Osebno

- E-pošta
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Inovatorji s predsednikom RS 2012
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Inovatorji s predsednikom RS 2013
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Inovatorji s predsednikom UP EIT 2014
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Začetek novega trenda … 
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