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SPOROČILO MEDIJEM  

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ŽE DESETIČ PODELILA NACIONALNA PRIZNANJA ZA 
NAJBOLJŠE INOVACIJE 

 
Brdo pri Kranju, 26. september 2012 – Na že jubilejnem 10. Dnevu inovativnosti je GZS danes v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju nagradila inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in 
javno raziskovalnih zavodih. Za inovacije, nastale v letu 2011, je podelila 4 diplome, 6 bronastih, 
28 srebrnih in 7 zlatih priznanj. Letos je GZS prvič objavila tudi inovacijo leta po izboru javnosti. 
 
 
Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim 
dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.  V letošnjem letu smo 
na natečaj za najboljše inovacije prejeli 230 inovacijskih projektov podjetij, pri katerih je 
sodelovalo kar 736 inovatorjev. Med 45 inovacijami, ki so napredovale na nacionalni nivo, smo 
zaznali več inovacij s področja informatike in telekomunikacij ter inovacij, povezanih z zdravstvom 
in medicino. Veliko inovacije je bilo razvitih v sodelovanju med različnimi podjetji, univerzami in 
institucijami, kar je vidno tudi v večji kompleksnosti in kvaliteti inovacij.  
 
 

S podeljevanjem priznanj in diplom je pred šestnajstimi leti začela območna gospodarska zbornica 
Zasavje, kasneje so se ji pridružile tudi ostale območne in regionalne zbornice. Priznanja za 
najboljše inovacije so tako prerasle v vseslovensko promocijo inovacij, pri kateri  danes sodelujejo 
vse območne in regionalne zbornice GZS. V vseh letih, kar GZS organizira podelitev priznanj, je 
sodelovalo že več kot 4200 inovatorjev.  
 

Seznam nagrajencev v nadaljevanju dokumenta 
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Zlata priznanja so prejeli 
Podjetje Za inovacijo 

CBS Inštitut d.o.o. in Trimo 
d.d. 

Qbiss Air element 

Gorenje d.d. HomeChef pečica Gorenje 

Eti d.d. Izlake Nova dimenzija zaščite v sistemu električnih zaščitnih aparatov 1 

Kovinoplastika Lož d.d., Stari 
trg pri Ložu 

Nov sistem (univerzalnega) okenskega krila – okno ARX flat 

Gorenje d.d. SPK A – kondenzacijski sušilnik perila energetskega razreda A 

Krka d.d., Novo mesto 
Trdna večenotna farmacevtska oblika za zdravljenje bolnikov z 
Alzheimerjevo demenco 

LEK farmacevtska družba 
d.d. 

Nova metoda za asimetrično katalitsko hidrogeniranje halovinilnih spojin in 
njena uporaba za pripravo bortezomiba, spojine za zdravljenje raka 
plazemskih celic (multiplega mieloma oz. Kahlerjeve bolezni ) 

Posebna priznanja so prejeli 
EFOS informacijske rešitve 
d.o.o., Razdrto 

Sistem za avtomatsko zaznavanje in spremljanje pojava škodljivih žuželk - 
ePestAlert 

STRIP's d.o.o., Vače 
RFid-03 – RFID sistem z brezbaterijskim senzorskim modulom za brezžično 
merjenje toplotne prevodnosti V.I.P. panelov 

Ortotip, razvoj, svetovanje, 
proizvodnja d.o.o. 

Ortotip mikrovodilo / Microdrive 

 Inovator Danijel Mižigoj Odvod urina iz katetra 

Srebrna priznanja so prejeli 
Acroni d.o.o. Razvoj tehnološkega procesa predelave nikljevih super zlitin 

Alpina d.o.o. Otroški tekaški čevelj DUO 

Belimed, pomivalni sistemi, 
d.o.o. 

Nova generacija večetažnih vstavkov za pomivanje medicinskih 
inštrumentov 

Bijol d.o.o. Hidravlični pogon stroja za izdelavo sekancev na menjalni nadgradnji 

Bosio d.o.o. Uplinjevalnik trdih goriv 

BSH Hišni aparati, d.o.o. Aparat za pripravo toplih napitkov Tassimo-Chassis 5 

Cepris d.o.o. Protokol za storitve splošnega elektronskega vročanja 

Domel d.o.o.    Kompaktna izvedba EC motorja z notranjim tekačem 

EFOS informacijske rešitve 
d.o.o., Razdrto 

Sistem za avtomatsko zaznavanje in spremljanje pojava škodljivih žuželk - 
ePestAlert 

Erus Pro d.o.o. 
Kontinuirana, zaprta gasifikacija avtomobilskih pnevmatik, kot prva v svetu 
ekološko in ekonomsko učinkovita oblika predelave izrabljenih gum brez 
stranskih vplivov na okolje 

Eti d.d. Izlake Nova dimenzija zaščite v sistemu električnih zaščitnih aparatov 2 (KZS-4M) 

Fonaterm d.o.o. Zmodelirana izolacija fonaterm v izolacijskem volumnu 

genEplanet, osebna genetika 
, d.o.o. 

Genetska analiza NutriFit (Osebna DNK-analiza wellneo: genetics) 

Helios Sestavljeno podjetje 
za kapitalske naložbe in 
razvoj d.d. 

Premaz s funkcijo absorbcije elektromagnetnega sevanja v frekvenčnem 
območju med 400 MHz in 10 GHz 
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Impol Raziskave in razvoj 
d.o.o. 

Tehnološki postopki za povečanje deleža nizko-cenovnih vrst odpadnega 
aluminija v končnih izdelkih in razvoj metod za kontrolo kakovosti 
recikliranju prijaznih aluminijevih zlitin 

Infotehna Skupina d.o.o. 
Rešitev za učinkovito obvladovanje procesa farmakovigilance in z njim 
povezanih vsebin v farmacevtskih podjetjih - PhVExpert 

Iskra Avtoelektrika d.d., 
Šempeter pri Gorici 

Solarni mikroinverter 

Logent d.o.o., Postojna 
Postopek in naprava za kontinuirno stabilizacijo in pretvorbo 
biorazgradljivih muljev v kompozitne gradbene materiale 

Metal Ravne d.o.o. Kontrola vsebnosti vodika v jeklu 

Ortotip, razvoj, svetovanje, 
proizvodnja d.o.o. 

Ortotip mikrovodilo / Microdrive 

Premogovnik Velenje d.d. Napredovalni stroj GPK-PV 

STRIP's d.o.o., Vače 
RFid-03 – RFID sistem z brezbaterijskim senzorskim modulom za brezžično 
merjenje toplotne prevodnosti V.I.P. panelov 

SwatyComet d.o.o. Profi extrem 

TKK Srpenica ob Soči d.d., 
Srpenica 

Polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo 

TPV, Trženje in proizvodnja 
opreme vozil d.d. 

Uporaba prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju 
sestavnih delov avtomobilov 

Varis Lendava d.d. Inteligentna gotova kopalnica 

Žejn d.o.o. Shake MEDITX 

 Inovator Danijel Mižigoj Odvod urina iz katetra 

Bronasta priznanja so prejeli 
Intelius d.o.o. Zeppelin - socialno omrežje za podjetja 

Iskra Avtoelektrika d.d., 
Šempeter pri Gorici 

Frekvenčni pretvornik za hibridna vozila vozila 

Izobraževalni center Štore 
d.o.o. 

Pisemska ovojnica in postopek izpisovanja zaupnih vsebin z laserskim 
tiskalnikom (PIN pismo) 

Sistemska Tehnika d.o.o. Univerzalni računalniško voden indukcijski kalilni stroj (IKS) 

SVEA lesna industrija d.d., 
Zagorje ob Savi 

Multifunkcionalna kuhinja MOREA 

INO Brežice d.o.o. Mulčer TRIPLEX 800 

Diplome so prejeli 

Ursa d.o.o. 
Multifunkcijska elektrolitska peč s termoelektričnim generatorjem MEP-
TEG 

Resistec UPR. d.o.o. & Co. 
k.d. 

Robotska celica s submikrometrsko resolucijo 

RC MASPOS d.o.o. 
Optimizacija projektiranja, sestave in instalacije antenskih sistemov za 
prizemeljsko televizijo DVB-T in DVB-T2 

Galex d.d. 
Priprava kozmetičnih izdelkov za nego kože, ki vsebujejo termo mineralno 
vodo in naravni antioksidant 

Najboljša inovacija po izboru javnosti je 
genEplanet, osebna 
genetika, d.o.o. 

Genetska analiza NutriFit (Osebna DNK-analiza wellneo: genetics) 

 


