
PRILOGA 1  
K PRAVILNIKU O PODELJEVANJU PRIZNANJ SŠGZ INOVACIJAM, 
ki ga je sprejel UO SŠGZ na seji dne 10. 2. 2022 

 
NAVODILA ZA OCENJEVANJE INOVACIJSKIH PRIJAV  

 
1. Vsak član ocenjevalne komisije ocenjuje inovacijski predlog po vseh kriterijih, navedenih v 

8. členu Pravilnika o podeljevanju priznanj GZS inovacijam. 
 
2. Posamezni kriteriji se ocenjujejo glede na stopnje, ki so podane v nadaljevanju navodil za 

ocenjevanje inovacijskih prijav.  
 

ODLIČNOST 

 
Del prijavnega obrazca ODLIČNOST prispeva 50 % ocene h končni skupni oceni predlagane 
inovacije. Člani komisij podeljujejo ocene skladno z navodili v nadaljevanju. 

 
OPIS PROBLEMA IN NJEGOVE REŠITVE 
Ta del k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 1,5 točke oziroma 15 % skupne 
končne ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente:  
a. Jasno je opisano kakšen in čigav problem oz. izziv rešuje inovacija, podano je izhodiščno 

stanje. Ocena: od 0 do 0,75 točke.  
b. Jasno je opisano na kakšen način inovacija rešuje izpostavljen problem in katere ključne 

lastnosti oz. funkcije izdelka/storitve/rešitve so izboljšane. Ocena: od 0 do 0,75 točke. 
 

RAZSEŽNOST INOVACIJE 
*Pri razsežnosti inovacije predlagatelji ne opisujejo trgov na katerih se inovacija trži, ampak 
predstavijo in dokazujejo ali inovacija predstavlja novost na globalnem nivoju, na nacionalnem 
nivoju (slednje pomeni, da rešitev že poznajo in uporabljajo izven Slovenije, v Sloveniji pa je 
predlagatelj prvi) ali na nivoju organizacije (slednje pomeni, da rešitev že poznajo in 
uporabljajo tako izven Slovenije kot v Sloveniji, rešitev pa predstavlja novost za organizacijo in 
so jo razvili sami). 
Razsežnost inovacije k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 1 točko oziroma 10 % 
skupne končne ocene. Člani komisije podelijo točke glede na izkazano razsežnost inovacije in 
sicer:  
a. Inovacija predstavlja rešitev na mednarodnem nivoju – 1 točka ALI 
b. Inovacija predstavlja rešitev na nacionalnem nivoju (Slovenija) – 0,5 točke ALI 
c. Inovacija predstavlja rešitev na nivoju organizacije – 0 točk 
 
OPIS STANJA NA PODROČJU INOVACIJE 
Opis stanja na področju inovacije k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 1,5 točke 
oziroma 15 % skupne končne ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente: 
a. Opisano je najsodobnejše stanje tehnike/storitev/postopkov/idej/metod na področju 

inovacije, predlagana inovacija je primerjana z obstoječim stanjem, podan je pregled 
patentov in ostale zaščite intelektualne lastnine ter znanstvene in strokovne literature. 
Ocena: od 0 do 1 točke. 



b. Jasno je opisano v katerih segmentih je inovacija boljša od najboljših rešitev, ki jih ponuja 
konkurenca. Ocena: od 0 do 0,5 točke. 

Za še boljše razumevanje inovativnosti predlagane rešitve, predlagatelj doda podatek ali gre 
za STALNO, PREBOJNO ali DISRUPTIVNO INOVACIJO. Ta del se ne točkuje, lahko pa pomembno 
vpliva na ocene drugih delov in tudi končno oceno. 

• STALNE INOVACIJE so najpogostejša vrsta inovacije in temeljijo na nenehnem izboljševanju 
tega kar že imate (npr. nova generacija produkta z dodatnimi funkcionalnostmi, …). 

• PREBOJNE INOVACIJE izhajajo iz že znane rešitve, a zaradi velikih sprememb pomembno 
vplivajo na poslovanje, postavijo podjetje pred konkurenti in lahko odprejo novo 
kategorijo potrošnikov za podjetje ali spremenijo način, kako obstoječe stranke dojemajo 
organizacijo. Pri reševanju se uporablja znanja, ki očitno niso ali sprva ne delujejo povezana 
s področjem iz katerega problem izhaja. Največkrat so takšne inovacije rezultat odprtega 
inoviranja oz. open innovation, v tem obdobju pa so pogosto tudi rezultat t.i. servitizacije 
oziroma transformacije iz produkta v storitev (npr. električni avto, prenosni računalnik, 
Uber …). 

• DISRUPTIVNE INOVACIJE so inovacije, ki spremenijo trg in povzročijo popolno spremembo 
poslovnega modela, ki je prilagojen novim razmeram. Navadno pričnejo na trg vstopati 
»pri zadnjih vratih« in sčasoma prevzamejo trg (npr. Ford Model T, pametni telefon, osebni 
računalnik, Netflix, … ). 
 

ZAŠČITA INOVACIJE 
Zaščita inovacije k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 0,5 točke oziroma 5 % 
skupne končne ocene. Člani komisije podelijo točke glede na izkazane oblike zaščite 
intelektualne lastnine inovacije pri čemer izberejo najvišjo stopnjo izmed naslednjih:  
a. Inovacija je zaščitena z mednarodnim patentom (navedba konkretnega imena/številke) – 

0,5 točke ALI 
b. Inovacija je zaščitena z blagovno znamko v tujini, z modelom v tujini, z avtorsko pravico 

na mednarodnem nivoju – 0,375 točke ALI 
c. Inovacija je zaščitena s slovenskim patentom (navedba konkretnega imena/številke), 

poslovno skrivnostjo (predlagatelj izkazuje z različnimi dokazi kot so pogodba o nerazkritju 
informacij oz. Non-Disclosure Agreement – NDA, členi o nerazkritju informacij v drugih 
pogodbah, interni akti in pravila …), avtorsko pravico na nacionalnem nivoju – 0,25 točke 
ALI 

d. Inovacija je zaščitena z blagovno znamko ali modelom v Sloveniji (navedba konkretnega 
imena/številke) – 0,125 točke ALI 

e. Inovacija ni zaščitena z nobeno izmed možnosti – 0 točk 
 
INOVACIJSKA EKIPA 
Inovacijska ekipa k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 0,5 točke oziroma 5 % 
skupne končne ocene. Člani komisije podelijo točke glede na izkazano sestavo inovacijske 
ekipe in sicer:  
a. Inovacija je bila razvita z multidisciplinarno ekipo (strokovnjaki iz najmanj 3 različni 

področij) – 0,125 točke. 
b. Inovacija je bila razvita z ekipo v kateri je udeleženih najmanj 1/5 članov nasprotnega spola 

– 0,125 točke. 
c. Inovacija je bila razvita z ekipo, ki jo dodatno sestavljajo strokovnjaki iz razvojno-

raziskovalnih organizacij – 0,125 točke. 



d. Inovacija je bila razvita z ekipo, ki jo dodatno sestavljajo strokovnjaki iz drugih 
gospodarskih organizacij – 0,125 točke. 

Opomba: V kolikor gre za posameznika, se na podlagi obrazložitve realno oceni, koliko je 
inovator sam kompetenten za razvoj predlagane inovacije in se na podlagi ocene podeli točke 
od 0 do 0,5. 

 

UČINEK 

 
Del prijavnega obrazca UČINEK prispeva 50 % ocene h končni skupni oceni predlagane 
inovacije. Člani komisij podeljujejo ocene skladno z navodili v nadaljevanju. 
 
UPORABNIK 
Uporabnik k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 1 točko oziroma 10 % skupne 
končne ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente:  
a. Jasno je opisano kdo so ciljne skupine kupcev oz. končni uporabniki inovacije. Ocena: od 0 

do 0,5 točke. 
b. Jasno in konkretno je obrazložen potencial za razširitev kroga ciljne skupine uporabnikov: 

od 0 do 0,5 točke. 
 

TRG 
Trg k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinese do 1 točko oziroma 10 % skupne končne 
ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente:  
a. Trg je opisan jasno in konkretno (številke – ocenjen tržni delež, države). V primeru, da gre 

za koristno uporabo in ne prodajo inovacije, je jasno opisan obseg oz. širina uporabe 
inovacije. Ocena: od 0 do 0,5 točke. 

b. Jasno so opisani in posredni in neposredni konkurenti na področju predlagane inovacije: 
od 0 do 0,5 točke. 
 

FINANČNI UČINKI 
Finančni učinki k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinesejo do 1,5 točke oziroma 15 % 
skupne končne ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente:  
a. Konkretno je naveden vpliv inovacije na finančno stanje organizacije – letni promet in  

dobiček (v € in % od vrednosti celotne organizacije). Ocena: od 0 do 0,5625 točke. 
b. Konkretno je podana ocena vpliva inovacije na finančno stanje za naslednja 3 leta – letni 

promet in dobiček (v € in % od vrednosti celotne organizacije). Predlagatelji lahko podajo 
celoten vložek v razvoj inovacije (v € in % glede na letni promet). Ta podatek se ne ocenjuje 
lahko pa podkrepi finančne učinke ali delno nadomesti manjkajoče podatke, če jih 
organizacija ne sme razkriti. Ocena: od 0 do 0,5625 točke. 
Konkretno je podana kratka strategija (podani so npr. prodajni kanali, tehnične rešitve, 
dostop do uporabnikov, načini prodaje/uporabe inovacije …) kako bodo doseženi 
zastavljeni cilji.  Ocena: od 0 do 0,375 točke. 
 

TRAJNOSTNI UČINKI 
Trajnostni razvoj je obliko razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez 
ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb (World 
Commission on 



Environment and Development, 1987). Pri trajnostnem razvoju ne govorimo zgolj o vplivu 
inovacije na okolje ampak tudi na širšo družbo, organizacijo v kateri delujejo, lokalno skupnost, 
… 
Trajnostni učinki k skupni oceni (maksimalno 10 točk) doprinesejo do 1,5 točke oziroma 15 % 
skupne končne ocene. Člani komisije ocenjujejo naslednje elemente:  
a. Konkretno je opisano kako inovacija vpliva na podjetje, njegovo delovanje, klimo v 

podjetju. Ocena: od 0 do 0,375 točke. 
b. Konkretno je opisano kako inovacija vpliva na okolje. Ocena: od 0 do 0,5625 točke. 
c. Konkretno je opisano kako inovacija vpliva na širšo družbo (vpliv na lokalno skupnost, 

življenje ljudi …). Ocena: od 0 do 0,375 točke. 
d. Konkretno je opisano kako se inovacija vklaplja v razvojno in poslovno strategijo 

organizacije. Ocena: od 0 do 0,1875 točke. 
 

3. Končno oceno sestavlja vsota ocen posameznih delov. Najvišje število točk je 10.  
  

• Zlato priznanje se podeli za končno oceno 9 ali več. 

• Srebrno priznanje se podeli za končno oceno, ki je večja ali enaka 8 in manjša od 9. 

• Bronasto priznanje se podeli za končno oceno, ki je večja ali enaka 7 in manjša od 8. 
 

Za prejem zlatega, srebrnega ali bronastega priznanja mora inovacija prejeti najmanj 3,5 točke 
na obeh področjih (ODLIČNOST IN UČINEK). To pravilo ne velja za družbene inovacije. 
 
Za družbene inovacije in inovacije, za katere je očitno, da niso bile deležne organizirane in 
profesionalne podpore, lahko komisija zgoraj navedene kriterije zniža za 10 % tako, da: 
 

• zlato priznanje  podeli za končno oceno 8,1 ali več; 

• srebrno priznanje  podeli za končno oceno, ki je večja ali enaka 7,2 in manjša od 8,1; 

• bronasto priznanje  podeli za končno oceno, ki je večja ali enaka 6,3 in manjša od 7,2. 
 


