
 

 
 
 

POROČILO KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ SAŠA REGIJE 2016 
 
Komisija za ocenjevanje inovacij je svojo nalogo - ocenjevanje najboljših inovacij SAŠA regije -  
opravila na osnovi posredovanih prijav skladno z razpisnimi pogoji. Pravilnik o podeljevanju 
priznanj za inovacije je bil v primerjavi s preteklimi leti delno spremenjen oziroma dopolnjen 
– uvedel je nove kategorije inovacij (produktne, procesne, trženjske in organizacijske), pri 
ocenjevanju pa je delno spremenil razmerja med ocenami za inventivnost in gospodarske 
rezultate ter ocenami za trajnostni vidik in okoljski vidik v korist slednjih.    
 
Na razpis za priznanja in diplome inovatorjem v SAŠA regiji je letos prispelo 14 kakovostnih 
inovacij, ki so se razlikovale predvsem v argumentacijah inovacij, ki so bile posredovane na 
razpis. Komisija za ocenjevanje inovacij v sestavi Tomaž Krajnc, Simon Kulovec, Mihael Špe-
gel, Marko Uplaznik in Bojan Stropnik je zato tudi letos (v izogib dvomom pri interpretaciji 
bistvenih kvalitet posamezne inovacije) pozvala vse prijavitelje na dodatno predstavitev nji-
hovih inovacij. To se je izkazalo za zelo učinkovito, saj je komisija tako dobila potrebne 
informacije o posameznih inovacijah in tako lažje ter bolj kakovostno opravila svoje delo. 
 
Ugotovitve komisije za ocenjevanje inovacij 
 
Na razpis za priznanja in diplome inovatorjem v SAŠA regiji je do roka za prijave prispelo 14 
inovacij, pod prijave se je podpisalo deset podjetij oziroma prijaviteljev. 
Predlogi za inovacije so prispeli iz: 
• BSH Hišni aparati d.o.o. (3), 
• Gorenje d.d. (3), 
• Premogovnik Velenje d.d. (1) 
• Esotech d.d. (1), 
• HTZ Velenje d.o.o. (1), 
• Podkrižnik d.o.o. (1), 
• Mega M d.o.o. (1), 
• Miel d.o.o. (1) in  
• Plineks d.o.o. (1), 
• Šolski center Velenje (1). 
 
Eno prijavljeno inovacijo je po ugotovitvi, da je enaka inovacija prijavljena tudi na razpisu 
druge regionalne zbornice, prijavitelj umaknil.  
 
Komisija za inovacije je tako ocenjevala: 
• 9 predlogov iz kategorije produktnih inovacij s 101 avtorji in sodelavci ter 
• 4 predloge iz kategorije procesnih inovacij s 23 avtorji in sodelavci. 
 
Na podlagi ocen po posameznih kategorijah (inventivnost – izvirnost ali zaščita novosti, gos-
podarski rezultati – doseženi ali pričakovani, trajnostni učinki in okoljski vidiki) je komisija za 
ocenjevanje inovacij soglasno dodelila 4 zlata priznanja (vse iz kategorije produktnih inova-
cij), 7 srebrnih priznanj (4 iz kategorije produktnih inovacij in 3 iz kategorije procesnih inova-
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cij) ter 2 bronasti priznanji (eno iz kategorije produktnih inovacij in eoa iz kategorije proces-
nih inovacij). 
 
Na nacionalni nivo ocenjevanja se skladno s pravilnikom posredujejo 3 inovacije – najvišje  
ocenjene prejemnice zlatih priznanj.   
 
Promoviranje inovacij bo in mora ostati še naprej naša skupna naloga. Morda spodbuda 
vsem nam, da opozorimo na vse tiste, ki so inovativni, a se ne želijo javno izpostavljati. Že 
sedaj vabim inovatorje na prijavo na razpis v letu 2017. 
 
V imenu komisije za ocenjevanje inovacij in v svojem imenu čestitam vsem letošnjim nagra-
jencem! 
 
Predsednik komisije za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ 
Bojan Stropnik 


