
 

 
 
 

GOVOR PREDSEDNICE SŠGZ DR. CVETKE TINAUER  
NA PODELITVI PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE SAŠA REGIJE ZA LETO 2010 

Velenje, 21. junij 2011 
 
Spoštovani člani UO SŠGZ, spoštovani inovatorji, spoštovani gostje, predstavniki medijev! 
 
Leto 2010 je bilo za mnoge države leto, ki je oznanjalo izhod iz krize. Žal Slovenija ni bila 
med njimi. Slovenija še vedno išče rešitev, kako bi preprečila padec na dno, zlom ..., 
namesto da bi iskala rešitve za izhod iz krize. Preprečevanje nepremičninskega zloma, 
odlaga možnosti njegove ponovne oživitve. 
 
Kakorkoli že, če bi kriza trajala samo eno leto, zagotovo ne bi našli vseh vzrokov za stanje, 
v katerem smo in kamor še gremo. Še naprej bi verjeli, da smo del globalne finančne in 
gospodarske krize. Danes po treh letih krize vemo, da to ni res. Slovenija se sooča s svojimi 
lastnimi razlogi, ki so nas pripeljali v to situacijo.  
 
Nizka produktivnost, nekonkurenčnost, zadolženost, same po sebi ponujajo odgovor, kaj se 
je dogajalo v Sloveniji v preteklih letih. Denar, ki smo si ga izposodili, smo naložili v balon, 
ki je počil, za razvoj, na podlagi katerega bi lahko tekmovali za prihodnost, pa ni ostalo 
skoraj nič. Zadolženosti smo pripomogli na vseh področjih, tako na ravni države kot na 
ravni gospodarstva in tudi državljanov. Živeli smo torej na tuj račun in to dobro. Ta prav-
ljica se je s finančno krizo razblinila in sedaj je pred nami naloga, da izdelamo načrt, kako 
in do kdaj bomo dolgove poravnali, da ne bomo tekli v tekmi z drugimi z težkimi bremeni 
na ramenih, medtem ko bodo naši nasprotniki oblečeni v najsodobnejšo opremo. 
 
Še nikoli nismo tako potrebovali dobrih idej, inovacij, kot danes. Vsak cent, naložen v raz-
voj, v ustvarjalno kulturo, v inovativnost, v napredek, je naložba v našo prihodnost. Tudi 
pri tem ni razlike med državo, gospodarstvom in državljani. Vsak trenutek bi morali posve-
čati razmisleku, kako izboljšati določen produkt, poslovni proces, klimo, organizacijsko 
kulturo, naše zasebno življenje. Šele ko bo inovativnost naš način življenja, bo šla naša 
krivulja uspešnosti in učinkovitosti navzgor, vse do takrat pa bo inovativnost le tema šte-
vilnih okroglih miz in predavanj. Inovativnost je kot vera, je del tebe ali pa je ni. Inovativ-
nosti ne moremo doseči z navodili, ukazi ipd.  
 
Največja napaka bi bila, da bi v teh kriznih časih varčevali na področju inovativnosti. Ino-
vativnost ni strošek, inovativnost je naložba, zato je potrebno vzpodbujati vse socialne 
partnerje k inovativnosti. Tudi sindikat bi lahko okrepil svojo vlogo pri spodbujanju inova-
tivnosti, saj ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju ustrezne klime v podjetjih.  
 
Naša regija ima na področju inovativnosti dobro ime. Vsako leto v okviru naše SŠGZ pode-
limo številne nagrade za zanimive in koristne inovacije, ki našim uspešnim podjetjem 
pomagajo v njihovi vsakodnevni tekmi za preživetje na trgu. Ena od štirih najpomembnej-
ših prioritet Savinjske regije in tudi SAŠA subregije, je prav inovativnost ... Za to pa potre-
bujemo ustrezno infrastrukturo, pri čemer ne mislim le ceste, temveč 3. razvojno os, ki 
nam bo približala znanje, kadre, trge ... 
 
Danes bomo podelili nagrade za najboljše inovacije v letu 2010, za katere sem prepričana, 
da bodo nekatere med njimi prejele najvišja priznanja in nagrade tudi na nacionalni ravni 
v okviru GZS.  
 
Ko bo podelitev nagrad za NAJ inovacije deležna vsaj tako velike pozornosti s strani mana-
gementa in politike kot Manager leta, Podjetnik leta, potem bomo lahko ugotovili, da se je 
odnos do inovativnosti v Sloveniji začel spreminjati v pozitivno smer, vse do takrat pa bo to 
ostala le fraza in pobožna želja. 
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Spoštovani inovatorji, v SAŠA regiji se zavedamo pomena inovativnosti, kar dokazujejo tudi 
naši poslovni rezultati in naše prijazno okolje, v katerem delamo in živimo. Vsako leto pos-
kušamo v okviru naše zbornice pripraviti za vas prireditev, na kateri bi vam izrekli zahvalo 
in izkazali zasluženo pozornost. 
 
Predlagam, da delimo vaše izkušnje tudi z drugimi in tako prispevamo k širšemu spodbujan-
ju inovativnosti. Predlagam, da v ta namen naša zbornica pripravi poseben program skupaj 
z vami in ga v obliki različnih skupinskih ali individualnih delavnic deli z drugimi podjetji. 
 
Spoštovani inovatorji, ob podelitvi letošnjih priznanj vam iskreno čestitam in vam pri 
vašem nadaljnjem delu želim še veliko ustvarjalnosti, dobrih idej in njihovih implementa-
cij. 
 
Želim vam prijeten večer! 
 
dr. Cvetka Tinauer,  
predsednica SŠGZ 
 


