
 

 
 
 

POROČILO KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ PRI SŠGZ  
ZA LETO 2010 

 
Spoštovani gostje, cenjene inovatorke, cenjeni inovatorji! 
 
V imenu komisije za ocenjevanje inovacij in v svojem imenu vas vse lepo pozdravljam. 
Komisija za ocenjevanje inovacij je svojo nalogo - ocenjevanje najboljših inovacij SAŠA 
regiji za leto 2010 - opravila na osnovi posredovanih prijav skladno z razpisnimi pogoji.  
 
Petčlanska komisija v sestavi: Andrej Blagotinšek, Tomaž Krajnc, Mihael Špegel, Franci 
Kotnik in Bojan Stropnik je imela zelo odgovorno nalogo. Na razpis za priznanja in diplome 
inovatorjem v SAŠA regiji za leto 2010 je prispelo 14 kakovostnih inovacij, ki so se razliko-
vale predvsem v argumentacijah inovacij, ki so bile posredovane na razpis. V izogib dvo-
mom pri interpretaciji bistvenih kvalitet posamezne inovacije je komisija za ocenjevanje 
inovacij tudi letos pozvala vse prijavitelje oziroma predstavnike skupin prijaviteljev na 
dodatno predstavitev njihovih inovacij. To se je izkazalo za zelo učinkovito, saj je komisija 
za ocenjevanje inovacij tako dobila potrebne informacije o posameznih inovacijah in tako 
lažje in bolj kakovostno opravila svoje delo. 
 
UGOTOVITVE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ 
 
Na razpis za priznanja in diplome inovatorjem v SAŠA regiji za leto 2010 je do roka za pri-
jave prispelo 14 inovacij, pod prijave se je podpisalo osem podjetij. 
 
Predlogi za inovacije so prispeli iz: 
• Gorenje d.d. (4), 
• Premogovnik Velenje d.d. (2) 
• BSH Hišni aparati d.o.o. (2), 
• Esotech d.d. (2), 
• HTZ Velenje IP d.o.o. (1), 
• Gorenje GAIO d.o.o. (1), 
• TrendNET d.o.o. (1), 
• Veplas d.d. (1). 
 
Komisija za inovacije je ocenjevala: 
• 14 predlogov iz kategorije profesionalnih inovacij s 150 avtorji in sodelavci.  
 
Na podlagi ocen po posameznih kategorijah (inventivnost – izvirnost ali zaščita novosti, 
gospodarski rezultati – doseženi ali pričakovani, trajnostni učinki in okoljski vidiki) je komi-
sija za ocenjevanje inovacij soglasno dodelila 4 zlate, 5 srebrnih in 5 bronastih priznanj. 
Na nacionalni nivo ocenjevanja se posredujejo 3 inovacije, prejemnice zlatih priznanj, 
zaporedne številke 1, 2 in 6. 
 
ZAKLJUČKI DELA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ 
 
• Odziv na razpis je bil, tako po številu prijav kot po številu sodelujočih podjetij, dober, po 
številu sodelujočih avtorjev pa nadpovprečen, največji do sedaj. 
• Dobro je, da največji igralci ostajajo na prizorišču, škoda pa je, da se nekaj stalnih letos 
ni udeležilo razpisa.  
• Komisija za ocenjevanje inovacij je tokrat ocenjevala samo profesionalne inovacije in 
priznati moram, da smo malce pogrešali kakšno neprofesionalno inovacijo, še bolj pa kak-
šno inovacijo od samostojnega inovatorja. 
• Opazna je rast kakovosti inovacij. To ocenjujemo kot odraz načrtnega spodbujanja ino-
vativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij znotraj pod-
jetij. 
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• Opazno je tudi, da so same prijave inovacij vse preveč splošne in dajejo premalo podat-
kov o kakovosti same inovacije – predvsem v kategorijah inventivnost in gospodarska učin-
kovitost. 
• Z razpisom za leto 2011 je potrebno področje inovativnosti promovirati še naprej in s 
tem spodbuditi vodstva in zaposlene za prijave na razpis. 
• V razpisnih pogojih je potrebno bolj natančno opredeliti kategorije za ocenjevanje in od 
prijaviteljev dobiti več uporabnih podatkov o prijavljeni inovaciji, na osnovi katerih bo 
lažje ocenjevati in razvrščati posamezne inovacije. 
 
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 za leto 2011, ki bo v začetku naslednjega leta. 
 
V imenu komisije za ocenjevanje inovacij in v svojem imenu čestitam vsem letošnjim 
nagrajencem.  
 
Predsednik komisije  
za ocenjevanje inovacij pri SŠGZ 
Bojan Stropnik 


