SEZNAM PRIJAVLJENIH INOVACIJ NA RAZPIS
ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ V PODRAVJU

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
Maribor, junij 2017

Seznam prijavljenih inovacij na razpis za izbor najboljših inovacij v Podravju
za leto 2017

1

PREDLAGATELJ

INOVACIJA

INOVATOR

VRSTA
INOVACIJE

Alma Mater Europaea Evropski center, Maribor

“Info točka INPEA –
International Network for the
Prevention
of Elder Abuse”

Borut Ambrožič, prof. dr.
Ludvik Toplak, zasl. prof. ddr.
Matjaž Mulej,
dr. Goran Gumze,
ddr. Mara Ovsenik,
Lilijana Zorko

organizacijskoinformacijska

Delno prisilno prezračevanje
z uporabo malih
izmenjevalnikov toplote in
zraka

Darko Dolinšek
in Samo Ravter

2

Darko Dolinšek
in Samo Ravter

3

DOBA Fakulteta za uporabne Prvi kompetenčni center za
poslovne in družbene
razvoj digitalnih kompetenc in
študije Maribor
online učenja

Jasna Dominko Baloh,
mag. Suzana Cergol Mihelič,
dr. Miro Puhek

storitvena

4

Doorson, d. o. o.

Interierna avtomatska drsna
vrata

Slavko Cehner, Franc Hanžič,
Urban Cehner, Rok Kuhar

produktna

5

Društvo za boj proti raku
Štajerske – Maribor

Umetniško-terapevtske
delavnice oblikovanja in
izdelave emajliranega nakita

Nataša Grandovec, Vera Feguš,
Borut Ambrožič, Tina Ferlinc,
mag. Matija Varl

mehka
družbena
inovacija
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Duma Portali, d. o. o.

Googa Lace - Wooden swing

Boris Tušek

produktna

7

Evropski inovacijski center
Univerzum Minerva,
Izobraževalno razvojni
zavod Maribor

HIBRA READ – učenje hitrega
branja po metodi Minerva

mag. Peter Cokan,
mag. Vanja Jus

Evropski inovacijski center
Univerzum Minerva,
Izobraževalno razvojni
zavod Maribor

MemoCARD – učenje s
slikovnimi karticami po metodi
Minerva

mag. Peter Cokan,
mag. Vanja Jus

9

Impol 2000, d. d.

Visokotrdna aluminijeva zlitina
Al-Mg- Si in njen postopek
izdelave

dr. Peter Cvahte, Marina Jelen,
Vukašin Dragojevič,
dr. Matej Steinacher

10

Ledinek Engineering, d. o. o. Sistem za aktivno plavajoče
skobljanje s kontinuirano
simetrično porazdelitvijo
odvzemov na osnovi zvezne
zaznave stranskih krivulj
obdelovanca

Viljem Ladinek,
Stanislav Vidovič,
Janez Klemenčič (Simat –
Janez Klemenčič, s.p.)

Lumar IG, d. o. o.

Marko Lukić, Boštjan Kralj

8

11

Lumar iEdition – povezava
trajnostnega bivanja in
mobilnosti

produktna,
kombinacija
novega tržnega
produkta

procesna

procesna

produktna,
procesna

produktna

trženjska,
procesna in
produktna

PREDLAGATELJ

INOVACIJA

INOVATOR

VRSTA
INOVACIJE

12

Občina
Hoče - Slivnica

Mreža za gospodarstvo Občine
Hoče - Slivnica

dr. Marko Soršak,
mag. Peter Cokan,
mag. Vanja Jus

organizacijska

13

Občina
Hoče - Slivnica

E-stik z občino

dr. Marko Soršak,
mag. Peter Cokan,
mag. Vanja Jus,
Dare Kovač

organizacijska

14

Primat tovarna industrijske
opreme, d. d

Kompaktni trezorski prostor –
Mini Vault

Boris Taljan, Zvonko Kolar,
Boštjan Ferk, Tomaž Planinšič

produktna

15

Primat, Tovarna industrijske
opreme, d. d.

Tankostenski modulni trezorski
prostori

Erih Štefanec, Slavko Mlinarič,
Tomaž Planinšič, Vesna Gobec

produktna

16

Stork, d. o. o.

Postopek za industrijsko
izdelavo ene ali več komponent
sladoleda z dodatki sadja
oziroma sadne kaše in sadnih
sladkorjev

Aleksander Šikar
produktna,
procesna,
trženjska
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Talum, d. d.

Optimizacija obnove katodnega Drago Švagan
korita elektroliznih celic
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Talum, d.d., in Talum Servis
in inženiring, d. o. o.

Gravitacijsko kokilno litje
aluminija z namenskim
vakuumskih dozirnikom

Talum, d. d.: Aleš Predikaka,
Tomi Eržen;
Talum Servis in inženiring,
d. o. o.: Igor Turnšek,
Tadej Dobrun, Tomi Lendero,
Borut Kostanjevec

procesna

Montažna linija posebnih
prikolic

Željko Šekuljica, Aleksander
Karlovčec, Mitja Kolarič, Anita
Leben, Sandi Kramberger,
Peter Hajdinjak

procesna

Univerzalna box prikolica

Željko Šekuljica,
Aleksander Karlovčec,
Tadej Pintar,
Sandi Kramberger,
Peter Hajdinjak

produktna

Borut Ambrožič,
Nadežda Stanojević, dr. dent.
med. spec. ort.,
dr. Tanja Simonič Korošak,
Rozvita Pfeifer, zasl. prof.
ddr. Matjaž Mulej,
Tjaša Zupančič Hartner

produktna,
organizacijska
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TPV Prikolice, d. o. o.

TPV Prikolice, d. o. o.

Zveza Slovenska unija
pacientov

OR-TO-DON-Ti-JA

procesna

Predlagatelj:

12 1

ALMA MATER EUROPAEA – EVROPSKI CENTER, MARIBOR

Inovatorji:
Borut Ambrožič, prof. dr. Ludvik Toplak, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
dr. Goran Gumze, ddr. Mara Ovsenik, Lilijana Zorko

Inovacija:
“Info točka INPEA – International Network for the Prevention
of Elder Abuse”
Opis inovacije:
“iT – inovativne TIRNICE – info točka INPEA” družbeno
odgovorno povezuje zasebni visokošolski zavod (Alma
Mater Europaea – ECM), mednarodno nevladno organizacijo
(International Network for the Prevention of Elder Abuse,
INPEA) in lokalno skupnost (MO Maribor) z namenom iskanja
odgovorov na izzive starajoče se ali dolgožive družbe. MO
Maribor ima okoli 93.000 prebivalcev, od tega okoli 50 %
v starostni kategoriji 65 plus. Od konkurence je inovacija
boljša, ker družbeno odgovorno povezuje javno, zasebno in
nevladno stran, na akademski ravni pa prepoznava socialno
gerontologijo kot inovativno študijsko smer, ki se posveča
problematiki starajočega se prebivalstva. Pričakujemo,
da se bo zaradi izvedenega programa vedenje starostne
generacije 65 plus o njihovih pravicah in dolžnostih povečalo
vsaj za 30 %. Točka je že v uporabi in je javna, zato se število
uporabnikov ne da prepoznati.
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Predlagatelj:

12 2

DARKO DOLINŠEK IN SAMO RAVTER

Inovatorji:
Darko Dolinšek in Samo Ravter

Inovacija:
Delno prisilno prezračevanje z uporabo malih izmenjevalnikov
toplote in zraka
Opis inovacije:
Naprava za rekuperacijo zraka ima daljinsko upravljanje
s funkcijo za vklop/izklop in tri različne hitrosti delovanja
ali krmiljenja preko vmesnika Wi-Fi s pomočjo oblaka in
možnostjo avtomatizacije delovanja z dodatnimi senzorji.
Pomembno je, da naprava deluje z dvema motorjema.
To pomeni, da istočasno sveži zrak vpihuje in odpadnega
izpihuje iz prostora. S spremembo hitrosti ventilatorjev se
lahko v prostoru po potrebi dosega tudi podtlak oz. nadtlak.
Rekuperator zajema odpadni zrak, ki ob vstopu v napravo
potuje najprej po akustičnih kanalih/pregradah, ki skrbijo za
to, da se zmanjšuje prehajanje hrupa iz naprave v okolico.
Kanal je speljan do kolektorja, ki skrbi za prevod toplote iz
odpadnega v sveži zrak. Kolektor preda toploto odpadnega
zraka svežemu, ki ga skozi sistem kanalov za dušenje zvoka
dovede v prostor.
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Predlagatelj:
DOBA FAKULTETA ZA UPORABNE POSLOVNE
IN DRUŽBENE ŠTUDIJE MARIBOR

12 3

Inovatorji:
Jasna Dominko Baloh, mag. Suzana Cergol Mihelič, dr. Miro Puhek

Inovacija:
Prvi kompetenčni center za razvoj digitalnih kompetenc in online učenja
Opis inovacije:
Evropa se zaradi globalizacije neprestano sooča z novimi
izzivi in vsak državljan potrebuje vrsto ključnih kompetenc,
da se bo lahko prožno prilagajal hitro spreminjajočemu
in medsebojno zelo povezanemu svetu. Samo vrhunske
fakultete se danes zavedajo svojega pomena za razvoj
kompetenc, ob upoštevanju obeh najpomembnejših
deležnikov izobraževalnega procesa: študentov in
visokošolskih učiteljev. Na DOBA Fakulteti se kot nosilci
prenosa svetovne prakse v Sloveniji na področju online
izobraževanja in z mednarodno akreditacijo online študija
zavedamo odgovornosti za razvoj digitalnih kompetenc.
Prav zato smo kot prva fakulteta v Sloveniji razvili in ustanovili
Kompetenčni center za razvoj digitalnih kompetenc in
online učenja za vse deležnike izobraževalnega procesa.
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Predlagatelj:

12 4

DOORSON, d.o.o.

Inovatorji:
Slavko Cehner, Franc Hanžič, Urban Cehner, Rok Kuhar

Inovacija:
Interierna avtomatska drsna vrata
Opis inovacije:
Nova generacija interiernih avtomatskih drsnih vrat product
line 400 so namenjena uporabi v interjerju. Zaradi svojega
tihega delovanja so primerna za vgradnjo v bivalne in
poslovne prostore, hotele, gostinske lokale itd. Odlikuje jih
eleganten videz, ki ga poudari atraktiven minimalni 6-cm
pogon z vgradnim senzorjem. Vizualna in estetska podoba
se prilagajata individualnim željam z uporabo dekorjev,
različnimi barvami pokrovov pogona ter možnostjo izbire
različne izvedbe kril. S kombiniranimi načini delovanja
omogočajo vrata enostaven, varen prehod tudi za otroke in
invalide.
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Predlagatelj:

12 5

DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU ŠTAJERSKE – MARIBOR

Inovatorji:
Nataša Grandovec, Vera Feguš, Borut Ambrožič, Tina Ferlinc,
mag. Matija Varl

Inovacija:
Umetniško-terapevtske delavnice oblikovanja in izdelave
emajliranega nakita
Opis inovacije:
Umetnost je lahko učinkovita podpora ljudem v stiski kot
tudi tistim, ki so soočeni z diagnozo rak. Z njo lahko osvojiš
nov, inovativen in pozitiven način razmišljanja. Bistveni
izzivi, ki jih inovacija rešuje, so: reševanje osebnih stisk oz.
dilem, boljše razumevanje lastnih težav in preizkušanje
novih strategij njihovega reševanja. Inovacija v obliki
umetniško-terapevtskih delavnic rešuje bistvene izzive s
pomočjo inovativne povezave umetnosti in zdravstva. Gre
za konkurenčni terapevtski moment v povezavi z izdelanimi
umetniškimi deli (beri: emajliran nakit), malimi nosljivimi
umetninami udeleženk delavnic.
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Predlagatelj:

12 6

DUMA PORTALI, d.o.o.

Inovatorji:
Boris Tušek

Inovacija:
Googa Lace - Wooden swing
Opis inovacije:
Izziv inovacije je v preseganju dojemanja gugalnice kot
otroškega igrala v kos unikatnega luksuznega pohištva,
ki na inovativen način vpeljuje dekor, ki je sicer najbolj
znan v navtični industriji (tikove palube na ladjah). Dodaja
mu elemente kulturne dediščine, ki so lahko tudi povsem
unikatni in hkrati tudi ekskluzivni (kupec lahko namreč
izbere idrijsko čipko, za katero jamčimo, da se bo pojavila le
na njegovem izdelku). Ob tem dodajmo, da je bila idrijska
čipka pazljivo izbrana zlasti zato, ker je ustrezno zaščitena
in uvrščena na seznam žive kulturne dediščine. Bistvena
inovativna sestavina pa je seveda v tem, da v okviru tega
izdelka čipka ni uporabljena v kombinaciji s tekstilom,
temveč z lesom. Bistvena novost je, da les in čipka nista
združena le z rezbarjenjem, ampak s polimerno maso, kar
čipko še dodatno izpostavi in predvsem poudari. Slednje
še posebej pridobi na pomenu zaradi oljenega lesa, ki mu
podari prijetno temno barvo in edinstven sijaj. Dodatna
odlika in edinstvenost izdelka je v tem, da je v celoti ročno
delo z minimalno strojno obdelavo.
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Predlagatelj:
EVROPSKI INOVACIJSKI CENTER UNIVERZUM MINERVA,
IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI ZAVOD MARIBOR

12 7

Inovatorji:
mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus

Inovacija:
HIBRA READ – učenje hitrega branja po metodi Minerva
Opis inovacije:
Hibra READ je projekt EIC Univerzum Minerva Maribor,
ki smo ga končno zasnovali in pričeli izvajati v preteklem
letu. V Sloveniji se miselni športi vedno bolj uveljavljajo in
poudarjajo. Rezultati ukvarjanja s tem športom so lahko
tudi boljši učni uspeh, razvoj večjih spominskih kapacitet in
kasneje manj strm upad intelektualnih sposobnosti. Znanje
in aktivnosti s področja hitrega branja je bilo potrebno
podati na skupni imenovalec, da smo zagotovili enoten,
kvaliteten in sinhron razvoj te veščine.
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Predlagatelj:
EVROPSKI INOVACIJSKI CENTER UNIVERZUM MINERVA,
IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNI ZAVOD MARIBOR

12 8

Inovatorji:
mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus

Inovacija:
MemoCARD – učenje s slikovnimi karticami po metodi Minerva
Opis inovacije:
MemoCARD je projekt EIC Univerzum Minerva Maribor,
ki smo ga končno zasnovali in pričeli izvajati v preteklem
letu. V Sloveniji se miselni športi vedno bolj uveljavljajo in
poudarjajo. Rezultati ukvarjanja s tem športom so lahko
tudi boljši učni uspeh, razvoj večjih spominskih kapacitet in
kasneje manj strm upad intelektualnih sposobnosti. Znanje
in aktivnosti s področja hitrega branja je bilo potrebno
podati na skupni imenovalec, da smo zagotovili enoten,
kvaliteten in sinhron razvoj te veščine.
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Predlagatelj:

12 9

IMPOL 2000, d.d.

Inovatorji:
dr. Peter Cvahte, Marina Jelen, Vukašin Dragojevič, dr. Matej Steinacher

Inovacija:
Visokotrdna aluminijeva zlitina Al-Mg-Si in njen postopek izdelave
Opis inovacije:
Predmet inovacije je visokotrdna aluminijeva zlitina Al-Mg-Si
in njen postopek izdelave. Zlitina vsebuje 1,3–1,7 mas.% Si,
0,14–0,25 mas. % Fe, do 0,75 mas. % Cu, 0,7–0,8 mas % Mn,
0,85–1,1 mas. % Mg, 0,15–0,25 mas. % Cr, do 0,2 mas % Zn, do
0,1 mas % Ti, 0,15–0,25 mas. % Zr, ostalih elementov do 0,15
mas. % (posamezni element do 0,05 mas. %) in preostanek
Al. Postopek izdelave temelji na pripravi vložka, taljenju,
zadrževanju taline, litju drogov ali palic, homogenizacijskem
žarjenju, razrezu drogov, iztiskovanju, preoblikovanju in
toplotni obdelavi. Zlitina se odlikuje po visokih trdnostnih
lastnostih, dobri preoblikovalnosti, korozijski obstojnosti,
manjši porabi energije in varstvu okolja pri proizvodnji in
uporabi.
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Predlagatelj:

12 10

LEDINEK ENGINEERING, d.o.o.

Inovatorji:
Viljem Ladinek, Stanislav Vidovič,
Janez Klemenčič (Simat – Janez Klemenčič, s.p.)

Inovacija:
Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično
porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne zaznave stranskih krivulj
obdelovanca
Opis inovacije:
Inovacija pomeni preskok na področju industrijske obdelave
lesa, saj smo z njo na novo definirali enega od najzahtevnejših
procesov visoko zmogljivega industrijskega skobljanja:
plavajoče vertikalno skobljanje dolžinsko ukrivljenih
obdelovancev.
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Predlagatelj:

12 11

LUMAR IG, d.o.o.

Inovatorji:
Marko Lukić, Boštjan Kralj

Inovacija:
Lumar iEdition – povezava trajnostnega bivanja in mobilnosti
Opis inovacije:
Podjetje Lumar je kot vodilni ponudnik energetsko
učinkovite gradnje v Sloveniji združil moči s podjetjem BMW
in njihovo znamko BMW v projektu trajnostne mobilnosti
in bivanja. Gre za trajnostno in v prihodnost usmerjeno
partnerstvo BMW Group Slovenija in podjetja Lumar,
katerega cilj je osveščanje in zavedanje javnosti o pomenu
in možnosti združevanja trajnostne mobilnosti in bivanja.
Gre za koncept, s katerim podjetji predstavljata prednosti
sodobnih, trajnostnih in energetsko učinkovitih produktov,
ki ob tehnološki dovršenosti ponujajo tudi vrhunski dizajn.
Seveda je trženjski koncept predstavitve podprt tudi s
produkti – posebno linijo BMW i3 Lumar Edition, narejeno
posebej za slovenski trg, ter posebej zasnovan model hiš
Lumar iEdition, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih
Lumarjevih produktov.
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Predlagatelj:

12 12

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Inovatorji:
dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus

Inovacija:
Mreža za gospodarstvo Občine Hoče - Slivnica
Opis inovacije:
Podjetniška mreža Občine Hoče - Slivnica je nastala
z namenom povezovanja, izmenjave dobrih praks,
predstavitev podjetij in mreženja. Združuje in povezuje 165
članic. Opredeljena je kot dolgoročni in namenski sporazum
med različnimi podjetji v Občini Hoče - Slivnica. Poslovnim
subjektom omogoča, da obdržijo ali pridobijo konkurenčno
prednost pred konkurenčnimi podjetji izven mreže.
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Predlagatelj:

12 13

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Inovatorji:
dr. Marko Soršak, mag. Peter Cokan, mag. Vanja Jus, Dare Kovač

Inovacija:
E-stik z občino
Opis inovacije:
Občina Hoče - Slivnica je vzpostavila inovativno rešitev
e-stik z občino, spletno stran, ki omogoča posameznikom,
da lažje dostopajo do informacij in hkrati lahko opravljajo
del poslovanja z občino iz domačega naslonjača.
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Predlagatelj:

12 14

PRIMAT TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME, d.d.

Inovatorji:
Boris Taljan, Zvonko Kolar, Boštjan Ferk, Tomaž Planinšič

Inovacija:
Kompaktni trezorski prostor – Mini Vault
Opis inovacije:
Trezorski prostori so namensko izdelani protivlomno
odporni prostori in so se do sedaj izdelovali na dva načina:
kot modulni ali kot t. i. masivni oz. monolitni trezorski
prostori. Masivna izvedba se običajno uporablja pri
novogradnjah namenskih poslovnih prostorov in pri tem
sistemu proizvajalec varnostne opreme izdela in dobavi le
varnostne elemente, ki se potem na gradbišču vložijo na
položaj bodočih sten. Stene se opažijo in nato normalno
zalijejo z betonom, katerega lastnosti pa so predpisane
s strani proizvajalca varnostne opreme. Takšen postopek
je zelo dolgotrajen in zato običajno neugoden za celoten
projekt.
Pri modulni izvedbi pa proizvajalec varnostne opreme
predhodno izdela module (lamele), iz katerih se potem
pri kupcu sestavi celota. Ta način je za kupca običajno
ugodnejši, saj gradnja poteka hitreje zaradi predpripravljenih
elementov. Kljub temu je pri kupcu potrebnih še nekaj
aktivnosti do končne uporabnosti trezorskega prostora, saj
je potrebno stike med lamelami variti in površine potem še
površinsko zaščititi.
Mini Vault odpravlja večino pomanjkljivosti obeh opisanih
izvedb, saj ga na objekt pripeljemo končno montiranega z
izvedeno površinsko zaščito, potrebno ga je le postaviti na
želeno pozicijo, nivelirati in že se lahko uporablja v polni
funkcionalnosti. Druga dela, ki so na gradbišču običajno
vezana na izgradnjo trezorskega prostora, se lahko takoj
nadaljujejo.
18
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Mini Vault je v naši osnovni izvedbi zaključen prostor s talno
površino 3 m² in se običajno uporablja za namen shranjevanja
predmetov večjih vrednosti, lahko pa se uporablja tudi
za namen varne sobe. Za takšen namen pripravimo vrata
mini trezorskega prostora tako, da jih je možno zaklepati in
odklepati tudi iz notranjosti. Uporabnik se tako lahko vanj
umakne pred pretečo nevarnostjo. Kot opcijo je mogoče
vgraditi prezračevalni sistem.
Mini Vault je lahko uporaben tudi kot začasna rešitev za
shrambo vrednosti, saj ga je mogoče po tem, ko njegova
funkcija ni več potrebna, zaradi njegove mobilnosti relativno
enostavno prenesti iz enega objekta v drugega. V okviru
projekta je bil razvit inovativen fiksirni sistem, s katerim
lahko med samimi transportom zagotavljamo dovolj veliko
togost konstrukcije, da ta prenese dinamične obremenitve
transporta, na katere takšni objekti običajno niso odporni.
Od mogoče podobnih izdelkov na trgu se Primatov Mini Vault
bistveno razlikuje med drugim po tem, da ima certificirano
stopnjo protivlomne zaščite, in sicer trenutno ponujamo
izvedbi v varnostnih stopnjah N in 1 po varnostnem
standardu SIST EN 1143-1. Mini Vault je mogoče izvesti tudi
v višjih varnostnih stopnjah, vendar zaradi povečane teže
nekoliko izgubi na mobilnosti in postavitev na objektu bi
bila nekoliko težja.
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Predlagatelj:

12 15

PRIMAT TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME, d.d.

Inovatorji:
Erih Štefanec, Slavko Mlinarič, Tomaž Planinšič, Vesna Gobec

Inovacija:
Tankostenski modulni trezorski prostori
Opis inovacije:
Modulni trezorski prostori so protivlomno odporne
konstrukcije, ki se po modulih (lamelah) izdelajo pri
proizvajalcu varnostne opreme in se potem na objektu
sestavijo v celoto (stiki med lamelami se varijo). Običajno je
to izvedeno podobno, kot da bi obstoječi običajni prostor
enostavno z vseh strani obdali z lamelami, ki imajo funkcijo
protivlomne zaščite. Za takšne modulne trezorske prostore
je v standardu SIST EN 1143-1 predvidenih štirinajst različnih
varnostnih stopenj, ki posledično določajo, kolikšna vrednost
se lahko hrani v posameznem prostoru.
Pri tem projektu je šlo za obsežno kombinacijo novih
konstrukcij stanjšanih osnovnih sten modulnih trezorskih
prostorov z izrednim zmanjšanjem teže celotne konstrukcije.
Projekt je z enajstimi konstrukcijami zajel šest varnostnih
stopenj (od CEN II do CEN VII). Dosežena zmanjšanja
debeline sten in posledično tež trezorskih prostorov so bila
različna glede na posamezno varnostno stopnjo. Pri najbolj
uspešnem primeru pomenijo 45-% zmanjšanje debeline in
posledično teže pri enaki protivlomni odpornosti objekta.
V okviru projekta je bilo izvedenih več internih testiranj in
kasneje tudi uradnih testiranj pri nemški testno-certifikacijski
hiši VdS, ki je v Evropi med najbolj priznanimi na področju
varnostne opreme. Pri VdS smo kasneje pridobili potrebne
varnostne certifikate za posamezne konstrukcije.
20
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Zmanjšana teža ima večplasten vpliv na celotne projekte
modulnih trezorskih prostorov: zmanjšajo se transportni
stroški, zelo se olajšata in pocenita manipulacija s
posameznimi elementi in sama montaža trezorskega
prostora. Skupna teža trezorskega prostora velikokrat
odloča o dejstvu, ali je projekt v določeni varnostni stopnji
sploh izvedljiv ali ne.
V nekaterih posameznih varnostnih stopnjah, na katere
smo se razvojno najbolj osredotočili, smo dosegli tako
tanke stene in tako nizke teže, kot jih konkurenca danes ni
sposobna ponuditi. To je odlično izhodišče za povečevanje
tržnega deleža Primata na področju prodaje modulnih
trezorskih prostorov, ki je tudi sama po sebi v porastu.
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Predlagatelj:

12 16

STORK, d.o.o

Inovatorji:
Aleksander Šikar

Inovacija:
Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent sladoleda
z dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih sladkorjev
Opis inovacije:
Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent
sladoleda z dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih
sladkorjev je zasnovan tako, da prekinemo avtomatski
postopek na fazi zorenja in sladoledna masa se izvzame iz
ene ali več zorilnih posod. Nato se sladoledna masa porazdeli
v posebne zorilne kadi, ki se polnijo do četrtine njihove
globine, na vrh pa dodamo sveže sadje ali zamrznjen sadni
pire. Tako napolnjene kadi peljemo na zorenje v hladilnico,
kjer počivajo nekaj ur, potem jih zmiksamo s paličnim
mešalnikom ali avtomatskim mešalnikom. Potem zmiksano
sladoledno maso zlijemo v naslednji prazni zorilec, dodamo
določeno količino vode in pustimo, da se sladoledna masa
dobro zmeša in ohladi. Sledi postopek polnjena v banjice
ali skodelice, globinsko zamrzovanje v tunelu in nato
skladiščenje v hladilnici.
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Predlagatelj:

12 17

TALUM, d.d.

Inovatorji:
Drago Švagan

Inovacija:
Optimizacija obnove katodnega korita elektroliznih celic
Opis inovacije:
Uvedli smo nov postopek prenosa taline iz vzdrževalne
peči na livni stroj s tehnologijo gravitacijskega litja ulitkov.
Uveljavljen postopek, kjer bodisi livar ali robot z zajemalko
prelije določeno količino taline iz vzdrževalne peči v kokilo
in ima zaradi odprte zajemalke več pomanjkljivosti, smo
spremenili z uvedbo robotiziranega vakuumskega dozirnega
sistema. Dosežena je bila nižja poraba energije zaradi 5
stopinj Celzija nižje temperature v vzdrževalni peri, vsaj 5-%
večja produktivnost zaradi hitrejše manipulacije in najmanj
18-% zmanjšanje tehnološkega izmeta zaradi manj oksidov.
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Predlagatelj:

12 18

TALUM, d.d., in TALUM SERVIS IN INŽENIRING, d.o.o.

Inovatorji:
Talum, d.d.: Aleš Predikaka, Tomi Eržen;
Talum Servis in inženiring, d.o.o.: Igor Turnšek, Tadej Dobrun, Tomi Lendero,
Borut Kostanjevec

Inovacija:
Gravitacijsko kokilno litje aluminija z namenskim vakuumskih
dozirnikom
Opis inovacije:
Kvalitetna in hitra obnova elektroliznih celic je zelo
pomembna za učinkovit proces proizvodnje primarnega
aluminija. Med obratovanjem elektroliznih celic pride
do deformacije jeklenega katodnega korita, katerega
je potrebno pred ponovno uporabo obnoviti oziroma
zamenjati, v kolikor obnova ni možna. V panogi sta poznani
dve rešitvi: ravnanje sten s pomočjo posebnih hidravličnih
naprav ali rezanje, ponovno ravnanje sten ter varjenje. Naša
inovacija ponuja enostavno in cenovno ugodno rešitev, kjer
neravnine korita izravnamo s pomočjo nasutja glinice.
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Predlagatelj:

12 19

TPV PRIKOLICE, d. o. o.

Inovatorji:
Šekuljica; Aleksander Karlovčec, Mitja Kolarič, Anita Leben,
Sandi Kramberger, Peter Hajdinjak

Inovacija:
Montažna linija posebnih prikolic
Opis inovacije:
Podjetje TPV Prikolice je izkušnje in primere dobre prakse
preneslo iz avtomobilske industrije v proizvodnjo posebnih
prikolic. Z inovativnim pristopom smo uspeli zasnovati
montažno linijo na takšen način, da omogoča sestavo
različnih tipov prikolic (trenutno se izvaja montaža 30
različnih tipov) brez večjih posegov v samo montažno linijo.
Zasnova in razvoj montažne linije sta plod lastnega znanja
in izkušenj. Način in nov sistem dela sta doprinesla podjetju
večjo fleksibilnost, skrajšanje dobavnih rokov in izboljšanje
konkurenčnosti na trgu.
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Predlagatelj:

12 20

TPV PRIKOLICE, d. o. o.

Inovatorji:
Željko Šekuljica, Aleksander Karlovčec, Tadej Pintar, Sandi Kramberger,
Peter Hajdinjak

Inovacija:
Univerzalna box prikolica
Opis inovacije:
Podjetja danes delujejo v zelo dinamičnem okolju, kjer se
potrebe potrošnikov iz leta v leto spreminjajo. Podjetje TPV
Prikolice spada med večje proizvajalce avtomobilskih prikolic
v tem delu Evrope. Letno proizvedemo 25.000 avtomobilskih
prikolic. Ker želimo slediti potrebam potrošnikov in trendom,
letno razvijemo 3–5 novih modelov prikolic, ki nato preidejo
v družine prikolic (različne dimenzije prikolic). V letu 2016
smo razvili box prikolico za zahtevnejše uporabnike.
Posebnost prikolice je v tem, da ima stransko odpiranje vrat
z možnostjo zaklepanja, sam pokrov prikolice se odpira po
dolžini s pomočjo plinskih vzmeti. Na zunanji strani pokrova
so nameščeni prečni nosilci, ki omogočajo namestitev široke
palete standardnih dodatkov, kot so strešni kovčki, nosilci za
kolesa, smuči ... Po želji naročnika je prikolico možno naročiti
tudi v barvi po RAL lestvici.
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12 21

ZVEZA SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV

Inovatorji:
Borut Ambrožič, Nadežda Stanojević, dr. dent. med. spec. ort.,
dr. Tanja Simonič Korošak, Rozvita Pfeifer, zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
Tjaša Zupančič Hartner

Inovacija:
OR-TO-DON-Ti- JA
Opis inovacije:
Trend preživljanja časa na mobilnih napravah, med katerimi
prevladujejo mobilni (pametni) telefoni, se vztrajno
povečuje. Kombinirana produktna in organizacijska
inovacija Zveze Slovenska unija pacientov, ki smo jo naslovili
OR-TO-DON-Ti-JA, zasleduje bistven izziv popravku odstotka
funkcionalne “nepismenosti” posameznikov na področju
poznavanja in uveljavljanja pravic in spoštovanja dolžnosti
na področju zobozdravstva oz. ortodontije (s poudarkom
na otrocih in starostnikih). Uporabljen sistem eFollowr
omogoča posredovanje informacij in vodenje komunikacije
na inovativen način.
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