
 

 
 
 
 

Velenje, 18. junija 2013 
 
 
 
Zadeva: POROČILO KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ SAŠA REGIJE ZA LETO 2012 
 
 
 
Spoštovani gostje, cenjene inovatorke, cenjeni inovatorji! 
 
V imenu Komisije za ocenjevanje inovacij in v svojem imenu vas vse lepo pozdravljam. Komi-
sija za ocenjevanje inovacij je svojo nalogo - ocenjevanje najboljših inovacij SA-ŠA regije za 
leto 2012 - opravila na osnovi posredovanih prijav skladno z razpisnimi pogoji.  
 
Na Razpis za Priznanja in diplome inovatorjem v SA-ŠA regiji za leto 2012 je prispelo 13 kako-
vostnih inovacij, ki so se razlikovale predvsem v argumentacijah inovacij, ki so bile posredo-
vane na razpis. Komisija za ocenjevanje inovacij - v sestavi: Tomaž Krajnc, Franci Kotnik, 
Mihael Špegel, Marko Uplaznik in Bojan Stropnik – je tudi letos (v izogib dvomom pri inter-
pretaciji bistvenih kvalitet posamezne inovacije) pozvala vse prijavitelje na dodatno predsta-
vitev njihovih inovacij. To se je izkazalo za zelo učinkovito, saj je Komisija za ocenjevanje ino-
vacij tako dobila potrebne informacije o posameznih inovacijah in tako lažje in bolj kakovost-
no opravila svoje delo. 
 
UGOTOVITVE KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ 
 
Na Razpis za Priznanja in diplome inovatorjem v SA-ŠA regiji za leto 2012 je do roka za prijave 
prispelo 13 inovacij, pod prijave se je podpisalo deset podjetij. 
 
Predlogi za inovacije so prispeli iz: 

 Gorenje d.d. (2), 

 BSH Hišni aparati d.o.o. (2), 

 Esotech d.d. (2), 

 Premogovnik Velenje d.d. (1) 

 TrendNET d.o.o. (1), 

 Indop d.o.o. (1), 

 Šolski center Velenje (1), 

 Mega M d.o.o. (1), 

 Bider kmetijski stroji Bider Bojan s.p. (1) in 

 Heri d.o.o. (1). 
 
Komisija za inovacije je ocenjevala: 

 13 predlogov iz kategorije profesionalnih inovacij s 109 avtorji in sodelavci.  
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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 5 zlatih priznanj, 7 srebrnih priznanj in 1 diplomo. 
 
Na nacionalni nivo ocenjevanja se skladno s pravilnikom posredujejo 3 inovacije, vse tri pre-
jemnice zlatih priznanj, pod zaporednimi številkami 6, 2 in 7. Bomo pa skladno s pravilnikom 
tudi letos predlagali, da na nacionalni izbor inovacij – zaradi kakovosti inovacij na našem raz-
pisu - posredujemo dodatno inovacijo, pod zaporedno številko 3.   
 
ZAKLJUČKI DELA KOMISIJE ZA OCENJEVANJE INOVACIJ 
 

 Odziv na 14. zaporedni razpis je bil, tako po številu prijav kot po številu sodelujočih 
avtorjev in po številu sodelujočih podjetij soliden. 
 

 Komisija za ocenjevanje inovacij je tokrat ocenjevala samo profesionalne inovacije in pri-
znati moram, da smo malce pogrešali kakšno neprofesionalno inovacijo, še bolj pa kakšno 
inovacijo od samostojnega inovatorja. 
 

 Opazna je rast kakovosti inovacij. Visoka kakovost inovacij na razpisu je v veliki meri tudi 
posledica načrtnega spodbujanja inovativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stal-
nih izboljšav in inovacij znotraj podjetij. 
 

 Menim, da je na tem mestu ustrezno opozoriti, da na našem razpisu tekmujejo inovacije, 
ne invencije. Razlika med njimi je v novi koristi za odjemalce. Med letošnjimi inovacijami je 
sicer samo ena takšna, ki ji na trgu še ni uspelo prepričati odjemalcev, zato je njena uvrstitev 
nižja od pričakovane. 
 

 Z razpisom za leto 2013 je potrebno področje inovativnosti promovirati še naprej in s 
tem spodbuditi vodstva in zaposlene za prijave na razpis. 
 
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 2013, ki bo v začetku naslednjega leta. 
 
V imenu Komisije za ocenjevanje inovacij in v svojem imenu čestitam vsem letošnjim nagra-
jencem.  
 
Predsednik komisije za ocenjevanje inovacije 
Bojan Stropnik 
 


