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V letošnjem letu obeležujemo 25 let podeljevanja priznanj inovacijam na regionalni 
in 19 let na nacionalni ravni. V preteklih 18 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja 
podeljena preko 11.200 inovatorjem in inovatorkam in več kot 3.200 inovacijam. 

Štajerska gospodarska zbornica sodeluje pri promoviranju in podeljevanju priznanj 
inovacijam vsa leta svojega obstoja in tudi letos smo organizirali regionalni izbor 
za najboljše inovacije. Podelili smo že veliko zlatih, srebrnih in bronastih priznanj 
in pohval ter izrazili priznanje vsem, ki dokazujejo, da se krog inovativnega razmi-
šljanja nikoli ne ustavi. Seveda je izbor tudi spodbuda in zahvala podjetjem, ki se 
zavedajo, da inovativno razmišljanje ni naloga samo njihovih razvojnih oddelkov, 
ampak način delovanja celega podjetja in njegovega managementa, ki se zaveda 
pomena motiviranja za inovativno razmišljanje. 

Podjetja, ki se zavedajo, da inovacije predstavljajo premoženje, ki ima svojo vred-
nost in vpliva na vrednost celotnega podjetja, ker lahko s pravo strategijo po-
membno prispeva k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi tržnega položaja in 
finančne moči, so uspešna podjetja. Ni jih malo, tudi v Podravju ne. Pa vendar ne 
smemo prezreti, da se v mnogih sredinah še ne zavedajo, da so inovativno razmi-
šljanje in inovativne prakse edina možnost, ne samo razvoja, tudi obstanka. To 
izpostavljam tudi zato, ker primerjalni podatki o inovacijski uspešnosti Slovenije 
v zadnjih letih niso razveseljivi. Medtem ko inovacijska uspešnost Evropske unije 
enakomerno narašča in se je v mnogih članicah povečala, Slovenija izgublja kondi-
cijo. Inovacijska zmogljivost Slovenije glede na povprečje EU od leta 2012 upada. 
Po ugotovitvah Evropske komisije so povezave, človeški viri in naložbe podjetij naj-
močnejše orodje inovacij v Sloveniji, visoke rezultate dosegamo pri mednarodnih 
znanstvenih publikacijah, javno-zasebnih publikacijah in sodelovanju inovativnih 
malih in srednjih podjetij z drugimi in podjetji, ki izvajajo izobraževanje na področju 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Najšibkejša točka Slovenije pa so finance 
in podpora sistemu inovativnosti, opazna je tudi odsotnost tveganega kapitala.

Ja, »imeti idejo« ni dovolj. Seveda brez ideje ni nič, prav tako ne gre brez znanja, 
prodornosti, vztrajnosti, poguma in še mnogih drugih »obrobnih stvari«. Toda brez 
strateškega razmišljanja in kapitala je tudi to zgolj in samo veselje. Zmožni smo 
več.

Hvala vam, spoštovani inovatorji in inovatorke. Bodite inovativni tudi v prihodnje in 
zahtevajte več!

Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica ŠGZ 
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Spoštovane inovatorke in inovatorji,

inovacijska uspešnost Slovenije se je po podatkih evropskega inovacijskega indeksa 
zmanjšala. Slovenija je iz kategorije »močnih« padla v kategorijo »zmernih inova-
tork«. Zato si je država zadala cilj, da se v roku desetih let ponovno vrne v skupino 
močnih inovatork.

Da bi to dosegli, moramo na nacionalni ravni povečati delež inovacijskih podjetij v 
industriji in izbranih storitvenih dejavnostih za vsaj 10 % v roku 5 let. Predvsem pa 
okrepiti dejavnost pri malih in srednje velikih podjetjih, med katerimi je ta delež v 
primerjavi z velikimi bistveno manjši.

Prve ukrepe na področju inovacijske dejavnosti bo agencija SPIRIT Slovenija za-
čela izvajati že v prihodnjem letu v okviru Programa za okrevanje in odpornost in 
kasneje tudi v okviru nove kohezijske perspektive. Poleg povezovanja relevantnih 
deležnikov inovacijskega ekosistema bo agencija ponudila ukrepe za prehod v 
krožno gospodarstvo, za raziskovalno razvojne projekte, pilotne demo projekte in 
investicijske projekte po Zakonu o investicijah. Ta sredstva v skupni vrednosti 125 
milijonov evrov bodo usmerjena v zeleni prehod, digitalizacijo in rast produktivno-
sti slovenskega gospodarstva.

V imenu SPIRIT Slovenija ob tej priložnosti iskreno čestitam vsem prejemnikom re-
gijskih priznanj za inovacije in vam v prihodnje želim, da še naprej z entuziazmom 
opravljate svoje poslanstvo ter ostajate dobra praksa, ki vleče naprej in prispeva k 
prepoznavnosti slovenskih inovacijskih dosežkov tudi izven naših meja.

Dr. Tomaž Kostanjevec
Direktor Javne agencije SPIRIT Slovenija
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V čast mi je, da kot predsednik tehnološkega sveta SRIP ‒ Krožno gospodarstvo nagovorim najboljše inovatorje v 
Podravju. Vsi skupaj si moramo prizadevati, da prestavimo v višjo prestavo ter namenimo razvoju in inovacijam več 
energije in sredstev. 

Za dolgoročno uspešnost je potrebno dvigovati dodano vrednost na zaposlenega in inovacije so potrebni pogoj za 
doseganje tega cilja. Skupaj smo močnejši in vsi si moramo prizadevati, da nam bo v prihodnje bolje. Ko se primerjamo 
s tranzicijskimi državami, si moramo priznati, da nas dohitevajo, nekatere pa tudi prehitevajo. Iz tega sledi, da bomo 
morali »zavihati rokave« in pospešiti naš razvoj, ga kadrovsko okrepiti, predvsem pa izkoristiti EU vire financiranja. 

Seveda pa moramo pri tem nujno slediti smerem trajnostnega razvoja gospodarstva in družbe, ki ga lahko uresničimo s 
prehodom v krožno gospodarstvo, saj bomo s tem začeli uresničevati evropski zeleni dogovor in evropski akcijski načrt 
za krožno gospodarstvo. 
Uvajanje zelenih tehnologij ob principih krožnega gospodarstva mora postati naš fokus. Do sedaj smo o tem veliko 
govorili, sedaj pa prihaja čas, ko bomo morali to tudi udejanjiti v praksi. Da pa bomo lahko te procese nadzorovali in ob-
vladovali, je naslednji logični korak digitalizacija poslovnih procesov. Z digitalizacijo in big data bomo izboljševali same 
procese na osnovi konkretnih podatkov, ki jih bomo ob tem zbirali. Oplemeniteni podatki, zajeti iz poslovnih procesov, 
nam dajo vpogled, kaj se v posameznem poslovnem procesu dogaja, kje imamo rezerve in prostor za izboljšave. S 
svežimi podatki po uvedbi izboljšave pa bomo cikel ponavljali in z vsakim ciklom zagotavljali izboljšave v samem po-
slovnem procesu. Digitalizacija se pokaže kot nuja, da dobimo boljše produkte in storitve, in nam omogoča nenehne 
izboljšave, ki pomenijo višjo dodano vrednost in konkurenčnejši izdelek oziroma storitev.

Naslednji močan vzvod pa so verige vrednosti, kjer partnerji, specializirani za posamezni korak v poslovnem procesu, 
le-tega obvladujejo do najmanjše podrobnosti; ko pa se partnerji sestavimo v verigo vrednosti, pa lahko skupaj »gore 
premikamo«. Torej lahko rečemo »v slogi je moč«, kot govori ljudska modrost.

SRIP ‒ Krožno gospodarstvo v svojem osnovnem poslanstvu omogoča ekosistem za sestavljanje verig vrednosti med 
partnerji. Poslanstvo krožnega gospodarstva je tudi zmanjšanje odpadkov, izboljšanje energetske učinkovitosti, s tem 
seveda zmanjšanje odtisa CO2 in tako zmanjšanje podnebnih sprememb, kar pomeni izboljšanje življenjskega okolja 
in zdravja ljudi.

Člani SRIP ‒ Krožno  gospodarstvo sledimo smernicam akcijskega načrta SRIP-a, ki smo si ga sami zadali in je rezultat 
sodelovanja članov SRIP-a, tako podjetij, inštitucij znanja, nevladnega sektorja kot države.

Za doseganje teh ciljev pa bomo morali vlagati tudi v izobraževanje ustreznega kadra, predvsem naravoslovno teh-
ničnih smeri, saj brez razvijalcev in izvajalcev v praksi to ne bo mogoče. Tukaj imam v mislih nenehno izobraževanje 
zaposlenih, kakor tudi pripravo ustreznih izobraževalnih vsebin v izobraževalnem sistemu. 

Vsem prejemnikom nagrad čestitam v svojem imenu in imenu SRIP ‒ Krožno gospodarstvo ter vam želim obilo no-
vih inovacij in poslovnih uspehov tudi v prihodnje. Seveda pa ste vabljeni, da v okviru  SRIP ‒ Krožno gospodarstvo v 
prihodnje tudi skupaj kaj naredimo. 

Aleksander Bastl
Predsednik tehnološkega sveta SRIP ‒ Krožno gospodarstvo
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ZLATO PRIZNANJE

Ledinek Engineering, d. o. o.
CLT linija manjšega formata 

SkyLabs, d. o. o.
NANOSky I 

Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.
VIGO zavarovanje 

4inovations, d. o. o. 
Mark Eco sistem »MES« z aragonitnim zadrževalnikom

SREBRNO PRIZNANJE

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 
Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn 
na osnovi globokih nevronskih mrež 

Impol R in R, d. o. o., in C3M, d. o. o., Ljubljana
Napredna spektoskopska kontrola kakovosti v aluminijski 
industriji

Impol R in R, d. o. o., in Institut Jožef Stefan, Odsek za 
napredne materiale, K-9 
»Zelena energija« iz odpadnega aluminija

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o. 
Wate (R)euse

 
 
 
 

BRONASTO PRIZNANJE

Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor
Za človeka gre: »Digitalna transformacija v izobraževanju, 
znanosti in umetnosti« 

DOBA Fakulteta
SMART ŠIS

Henkel Maribor, d. o. o.
OVO - orodje za varnostna opažanja

Henkel Maribor, d. o. o.
Covid-19 zaščitna strategija 

Talum, d. d., Kidričevo
Avtomatska naprava za 2D-ravnanje ulitkov večjih 
dimenzij

PRIZNANJE

Časnik Večer, d. o. o.
Tednik Štajer'c - trajnostne rubrike 

Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 
Inovativno trženje slovenskih kmetij 

Osnovna šola Selnica ob Dravi
Gozdna šola in vrtec Selnica ob Dravi

Tina Krajnc, s. p.
Zlata mašna

Zveza Slovenska unija pacientov
Alergijski kažipot občine Lovrenc na Pohorju

PRIZNANJE ZA INOVACIJSKI IZZIV 2021,  
inovacije, ki rešujejo izzive covid-19:

Henkel Maribor, d. o. o.
Covid-19 zaščitna strategija  

PRIZNANJA ZA INOVACIJE PODRAVJA 2021



Predlagatelj: Ledinek Engineering, d. o. o.
Inovatorji: Gregor Ledinek, Jurij Košir, Miha Valente, Darko Lorbek, Darko Vinko, 
Nejc Robnik 
Inovacija: CLT linija manjšega formata
Vrsta inovacije: produktna

Koncept proizvodne linije za izdelavo CLT elementov manjšega formata je rezultat 
inovativnega  pristopa k oblikovanju linije, ki ob relativno majhnem vložku zagota-
vlja visok izkupiček za uporabnika. Gre za prvo popolnoma avtomatizirano linijo, ki 
je namenjena komercialni uporabi in združuje delo ter znanje enega proizvajalca. 
Z zasnovo te linije smo proizvodnjo križno lepljenega lesa (CLT) naredili dostopno 
tudi manjšim podjetjem, katerim obstoječe rešitve na trgu predstavljajo previsoke 
investicijske stroške.
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Predlagatelj:  SkyLabs, d. o. o.
Inovatorji: dr. Tomaž Rotovnik z razvojno ekipo SkyLabs in dr. Iztok Kramberger 
z razvojno ekipo LEIS, Univerza v Mariboru, FERI
Inovacija: NANOSky I
Vrsta inovacije: produktna

Satelitska platforma NANOsky I druge generacije podjetja SkyLabs in FERI, Univerze 
v Mariboru predstavlja eno najbolj razširljivih platform na vesoljskem trgu, od 
segmenta nanosatelitov (nekaj kg) vse do velikostnega razreda mikrosatelitov 
(do 50 kg). NANOsky I kljub visoki stopnji miniaturizacije zagotavlja strpnost do 
napak, kot jih je pričakovati pri dosti večjih satelitskih platformah, in njihovo blaženje. 
Platforma je bila posebej prilagojena za potrebe konstelacijskih misij, ki so danes 
v vzponu z namenom zagotovitve visoke količinske proizvodnje in stroškovne 
učinkovitosti. Danes platforma NANOsky I že opremlja štiri konstelacijske misije, 
med drugim tudi konstelacijo v segmentu mikrosatelitov.



7

Predlagatelj: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d.
Inovatorji in inovatorki: Matevž Čuček, Janez Pust, Miha Pahulje, Rinalda Klemenčič, 
Karmen Madjar, Andrej Šalamun, Kristjan Bolčič, Rok Upelj
Inovacija: VIGO zavarovanje
Vrsta inovacije: produktna

V Zavarovalnici Sava smo v sodelovanju s startupom Movalyse v letu 2019 lansirali 
motoristično VIGO zavarovanje. Le-to vključuje in pogojuje uporabo telemetrične 
naprave Vigobox, ki samodejno zajema analitične podatke o načinu vožnje moto-
rista in nadzira premike motorja. Na podlagi tega smo lahko vključili zavarovanje 
proti kraji in v primeru padca samodejno sproženje SOS klica. Dolgoročnejši cilj 
je, da v primeru privolitve stranke s pomočjo tako zbranih podatkov zavarovanje 
kar se da personificiramo in prilagodimo ponudbo načinu vožnje motorista (angl. 
Usage Based Insurance).
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Predlagatelj: 4inovations, d. o. o. 
Inovatorji in inovatorka: Darko Konstantinovič, Ivan Šprah, Aleksandra Brank, 
Abena, d. o. o., in skupina sodelavcev Mark Eco Team
Inovacija: Mark Eco sistem »MES« z aragonitnim zadrževalnikom
Vrsta inovacije: produktna

Mark Eco »MES-ArgZM« je sistem za odpravo vodnega kamna v vodovodnih nape-
ljavah in napravah, priključenih na vodovod, vključujoč hidrantne vode. Je edinstve-
ni sistem, ki vodni kamen ne samo preprečuje, temveč tudi čisti nanose novega 
vodnega kamna le s pretokom vode. »MES-ArgZM« v ospredje postavlja trajnost 
in skrb za okolje. Je sistem, zaradi katerega niso potrebni odstranjevalci vodnega 
kamna, ki onesnažujejo okolje, prav tako pa niso potrebni filtri ali drugi deli naprave, 
ki bi jih bilo ob delovanju treba zamenjati in bi le-ti pomenili obremenitev okolja.
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Predlagatelj: Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. 
Inovator: dr. Dalibor Kranjčič  
Inovacija: Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn na osnovi globokih 
nevronskih mrež
Vrsta inovacije: procesna

Inovacija predstavlja izdelavo modela verige Dravskih hidroelektrarn z uporabo t. i. 
globokih umetnih nevronskih mrež (ang. Deep Neural Networks). Namen modela 
je poenostaviti proces odločanja dispečerskega osebja v centru vodenja v normal-
nih in izrednih obratovalnih razmerah. Uporabljen je big data pristop, tj. določanje 
modela z nepoznano strukturo, ki se identificira na podlagi velike količine vhodno-
-izhodnih podatkov. Postopki predpriprave podatkov so zasnovani na večletnih iz-
kušnjah izdelave matematičnih modelov hidroelektrarn.
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Predlagatelj: Impol R in R, d. o. o., in C3M, d. o. o., Ljubljana
Inovatorji in inovatorke: dr. Varužan Kevorkijan, Marko Degiampietro, Sandi Žist, 
Tjaša Ahej, Polona Strašinič, Irena Lesjak, dr. Janez Langus, dr. Tomaž Šuštaršič
Inovacija: Napredna spektoskopska kontrola kakovosti v aluminijski industriji
Vrsta inovacije: procesna

Nadzor nad homogenizacijo drogov in bram v aluminijski industriji zahteva spro-
tne informacije o faznih in morfoloških spremembah v mikrostrukturi obdelovan-
cev. Stopnjo sprememb je možno zasledovati na podlagi spreminjanja kemične 
sestave in velikosti ter deleža fraz, kar se da določiti s primerjanjem spektrov, po-
snetih z optično emisijsko spektoskopijo (OES) na začetku ter v opazovani fazi 
procesa. Primerjavo izvaja algoritem, ki smo ga razvili v ta namen. Podatke o dose-
ženi stopnji homogenizacije dobimo sproti, ko je še možno korektivno vplivati na 
proces. Metodo smo verificirali na primeru spremljanja homogenizacije drogov iz 
zlitine 6082.
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Predlagatelj: Impol R in R, d. o. o., in Institut Jožef Stefan, Odsek za napredne 
materiale, K-9 
Inovatorji in inovatorke: dr. Varužan Kevorkijan, Irena Lesjak, Teja Iskra Cigljar, 
Polona Starašinič, Tjaša Ahej, Marko Degiampietro, doc. dr. Srečo Davor Škapin, 
doc. dr. Matjaž Spreitzer, Nuša Fijavž, Damijan Stramšak
Inovacija: »Zelena energija« iz odpadnega aluminija
Vrsta inovacije: produktna

Inovacija opisuje postopek pridobivanja vodika iz nizkocenovnih vrst odpadnega 
aluminija za zagotavljanje »zelene mobilnosti«. Konkretno smo uporabili »zorbo« ‒ 
frakcijo zdrobljenega scrapa s kontrolirano vsebnostjo ostalih sestavin ter velikostjo 
delcev pod 10 mm. Vodik smo pridobivali z reakcijo med aluminijem in vodo, ki jo ka-
talizirajo hidroksilni ioni. Uporaba poceni vhodne surovine (zorba) omogoča proizvo-
dnjo vodika, ki bi lahko cenovno konkuriral dizlu in bencinu. Postopek smo razvili na 
laboratorijskem oz. prototipnem nivoju, s proizvodno kapaciteto ca. 2 l/min vodika.
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Predlagatelj: Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o. 
Inovatorja in inovatorke: Aljaž Klasinc, Mojca Poberžnik, Tina Lobnik, Aleš Čuješ, 
dr. Aleksandra Lobnik
Inovacija: Wate (R)euse
Vrsta inovacije: produktna 

Nadzor nad homogenizacijo drogov in bram v aluminijski industriji zahteva spro-
tne informacije o faznih in morfoloških spremembah v mikrostrukturi obdelovan-
cev. Stopnjo sprememb je možno zasledovati na podlagi spreminjanja kemične 
sestave in velikosti ter deleža fraz, kar se da določiti s primerjanjem spektrov, po-
snetih z optično emisijsko spektoskopijo (OES) na začetku ter v opazovani fazi 
procesa. Primerjavo izvaja algoritem, ki smo ga razvili v ta namen. Podatke o dose-
ženi stopnji homogenizacije dobimo sproti, ko je še možno korektivno vplivati na 
proces. Metodo smo verificirali na primeru spremljanja homogenizacije drogov iz 
zlitine 6082.
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Predlagatelj: Alma Mater Europaea ‒ Evropski center Maribor
Inovatorja in inovatorka: zasl. prof. dr. Ludvik Toplak, doc. dr. Barbara Toplak Perovič, 
red. prof. Jurij Toplak, izr. prof. dr. Matej Mertik 
Inovacija: Za človeka gre: »Digitalna transformacija v izobraževanju, znanosti in 
umetnosti« 
Vrsta inovacije: družbena

Alma Mater Europaea ‒ Evropski center Maribor je v času epidemiološke krize in 
rapidnega prehajanja v dobo digitalizacije sistematično pristopila k reševanju 
problema digitalne transformacije v izobraževanju, znanosti in umetnosti. Pot-
rebno se je bilo »čez noč« prilagoditi in iz klasične organiziranosti družbe preiti 
v digitalno realnost ter obenem upoštevati omejitve, ki jih je prinesla epidemi-
ja covida-19. Na mednarodni znanstveni konferenci »Za človeka gre: Digitalna 
transformacija v izobraževanju, znanosti in umetnosti« so se od 12. do 19. mar-
ca 2021 zbrali najuglednejši znanstveniki in akademiki  iz Slovenije in tujine, ki 
so predstavili skupaj 370 referatov iz 36 držav. Konference pa se je udeležilo 
skoraj 2000 udeležencev iz več kot 76 držav.
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Predlagatelj: DOBA Fakulteta
Inovator in inovatorka: Stanko Kramberger, Dina Potočnik
Inovacija: SMART ŠIS
Vrsta inovacije: produktna

Študentski informacijski sistem ŠIS je inovacija DOBA Fakultete, ki omogoča 
popolno avtomatizacijo in optimizacijo aktivnosti v procesu prijave in vpisa 
študentov na študij, spremljanje uspešnosti študentov, dodeljevanje učnih 
enot, napredovanje študentov v višji letnik in diplomiranje in s tem omogoča 
učinkovito prenovo poslovnih procesov. Z uvedbo inovacije se je bistveno po-
večala kakovost obdelave podatkov ter njihova zaščita z vidika GDPR. Hkrati pa 
smo sistem povezali z različnimi zunanjimi sistemi in tako že povečali učinkovitost 
in zanesljivost.
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Predlagatelj: Henkel Maribor, d. o. o.
Inovatorki in inovatorji: Polona Jalovec Borovnik, Julija Lojen Baltić, Damjan 
Škrabl, Vidko Karmel, Matej Štrucl
Inovacija: OVO ‒ orodje za varnostna opažanja
Vrsta inovacije: produktno-procesna

OVO, digitalno orodje za poročanje varnostnih opažanj, zaposlene, zunanje iz-
vajalce in obiskovalce podjetja vključuje v proces skrbi za zagotavljanje var-
nosti v podjetju. Orodje je preko spletne povezave ali s pomočjo QR kode lahko 
dostopno z vseh računalniških ali mobilnih naprav. OVO poenostavlja, optimizi-
ra in pospešuje postopek zbiranja, obravnavanja ter odpravljanja potencialnih 
varnostnih tveganj, beleži podatke in zagotavlja analitiko ter dodatno zvišuje 
nivo varnosti v podjetju.
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Predlagatelj: Henkel Maribor, d. o. o.
Inovatorka in inovatorji: Polona Jalovec Borovnik, Gregor Majcen, Borut Suhadolnik, 
Igor Čebašek
Inovacija: Covid-19 zaščitna strategija 
Vrsta inovacije: procesna

 
 

PRIZNANJE ZA INOVACIJSKI IZZIV 2021, inovacije, ki rešujejo izzive covid-19

Za uspešno spopadanje z epidemijo koronavirusa in vsemi posledicami, ki so 
kot cunami preplavile družbo in trge, je bila potrebna velika mera inovativnosti. 
Da bi delovno okolje v podjetju, kljub silovitemu širjenju virusa, ohranili na naj-
višji možni točki varnosti, hkrati pa zagotovili nemoteno poslovanje podjetja, 
smo poleg običajnih uvedenih ukrepov zaposlenim priskrbeli teste za samote-
stiranje pred prihodom na delo, preoblikovali potek delovnega procesa in z UV-
-čistilci zraka ustvarili izjemno varne delovne razmere, ki so zaposlene ščitile 
pred možnostjo okužbe na delovnem mestu. V 14 mesecih tako ni prišlo niti do 
enega prenosa okužbe med vsemi 750 zaposlenimi.
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Predlagatelj: Talum, d. d., Kidričevo
Inovatorji: Tadej Dobrun, Matjaž Bukšek, Mitja Masten, Marko Planinšek, Simon 
Potočnik, Damjan Kovačič, Matjaž Rozman, Dejan Arnuš
Inovacija: Avtomatska naprava za 2D-ravnanje ulitkov večjih dimenzij
Vrsta inovacije: procesna

Proizvodnja aluminijastih ulitkov poteka v več zaporednih fazah. Začne se z 
ulivanjem tekočega aluminija v trajno formo ter nadaljuje z različnimi postop-
ki termične in mehanske obdelave, ki vplivajo na končne mehanske lastnos-
ti ter odstopanja od željenih dimenzij. Razvita je bila inovativna naprava za 
avtomatsko 2D-ravnanje več različnih tipov nihajnih vilic za off-road motorna 
kolesa KTM. Naprava popolnoma avtomatsko izvede cikel ravnanja, vključno 
s kontrolno meritvijo v dveh dimenzijah. Predstavljena rešitev je povečala kon-
kurenčnost proizvodnje aluminijastih nihajnih vilic za motorna kolesa KTM, saj 
omogoča hitro ravnanje več tipov vilic po višini in širini s toleranco +/‒ 0,3 mm.
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Predlagatelj: Časnik Večer, d. o. o.
Inovatorka in inovatorji: Branka Bezjak, Matija Stepišnik, Borut Ambrožič, 
Vid Kmetič
Inovacija: Tednik Štajer'c ‒ trajnostne rubrike
Vrsta inovacije: trženjsko-družbena

V tedniku Štajer‘c z objavljanjem pozitivnih zgodb o trajnostnem razvoju nevla-
dnih in drugih organizacij, podjetij, ustanov ter posameznikov širimo primere 
dobre prakse in spodbujamo ostale k tovrstnim aktivnostim, pri tem pa se ne 
omejujemo na dobrodelnost, ki je le ena od številnih vsebin družbene odgovor-
nosti (človekove pravice, delovna razmerja, naravno okolje, poslovne prakse, 
odjemalci, širša družbena skupnost, vodenje organizaciji – s skupnim imeno-
valcem v soodvisnosti in celovitosti). Šele s povezovanjem in sodelovanjem 
različnih ljudi, stvari, idej, v našem primeru informacij, lahko nastanejo novosti 
in uveljavljajo inovacije v praksi. V ta namen smo od leta 2020, v sodelovanju z 
različnimi trajnostno zavezanimi deležniki, začeli uvajati rubrike, ki spodbujajo 
zaščito naravnih virov in varovanje okolja (naravne in kulturne dediščine) in 
izboljšujejo blaginjo ljudi in skupnosti.
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Predlagatelj: Osnovna šola Selnica ob Dravi
Inovatorke: Damjana Očko, Viktorija Pupaher, Manja Kokalj, dr. Vlasta Krmelj, 
mag. Natalija Gyӧrek
Inovacija: Gozdna šola in vrtec Selnica ob Dravi
Vrsta inovacije: družbena

Družbena inovacija Gozdna šola in vrtec Selnica ob Dravi širi pedagoške iz-
kušnje v zunanje okolje. Gozd, kot pedagoški prostor, uporabljamo za razvoj 
odgovornega odnosa do narave, kot sredstvo za (pre)poznavanje rastlinskih 
in živalskih vrst, kot način medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja, kot 
sredstvo za razvoj čutnega doživljanja narave, kot sredstvo razvoja gibalnih 
sposobnosti, kot prostor za razvoj umetniškega izražanja in kot prostor za igro.  
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Predlagatelj: Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola 
Inovatorka: Aleksandra Geder 
Inovacija: Inovativno trženje slovenskih kmetij 
Vrsta inovacije: družbena

Spletna aplikacija za virtualno kmetovanje pod imenom samooskrben.si je re-
šitev za vse generacije. Aplikacija bo ponujala najem vrtne grede na izbrani 
kmetiji. Svojo gredo si boste s pomočjo aplikacije zasadili ali zasejali po svojih 
željah, ob tem pa izbirali med pestrim izborom sort vrtnin. Imeli boste možnost 
spremljati rast svojega pridelka in ga kasneje odkupiti od kmeta. Podobna mož-
nost bo najem krave. Na izbrani kmetiji si lahko v čredi izberete prav svojo kra-
vo in jo poimenujete po svoje. Imeli boste možnost spremljati njeno prehrano, 
molžo in si naročiti mleko ali mlečni izdelek na dom. Poleg vsega bo aplikacija 
ponujala izobraževanja na področju peke kruha, peciva, medičarstva, zelišč … 
Na vse te načine se uporabnik aplikacije vživi v vlogo skrbnega kmeta, ki mora 
nadzirati vse, če želi pridelati kakovostno in okusno hrano. Temeljni namen 
spletne aplikacije je pospeševanje trženja pridelkov slovenskih kmetovalcev in 
večja prepoznavnost slovenskih kmetij in njihovih dopolnilnih dejavnosti.



Predlagatelj: Tina Krajnc, s. p.
Inovatorke in inovator: Tina Krajnc, Borut Ambrožič, Zvezdana Mavrič Vražič, 
dr. Maja Ravnik, Tina Ferlinc, dr. med., Liljana Zorko
Inovacija: Zlata mašna
Vrsta inovacije: družbeno-produktna

Družbeno-produktna inovacija Zlata mašna je rezultat pobude Zveze Sloven-
ska unija pacientov in Društva za boj proti raku Štajerske ‒ Maribor. Sodelujoči 
želimo s tem družbeno odgovornim projektom osvestiti javnost o rakavih obo-
lenjih pri otrocih oziroma mladoletnikih, hkrati pa zagotoviti sredstva za projek-
te, ki zasledujejo ta cilj. Zlata mašna na inovativen način povezuje primarno, 
sekundarno in terciarno preventivo z umetnostjo in dobrodelnostjo. Poudarek 
je na primarni preventivi, ki predvideva nevarnost za razvoj določenega obole-
nja ali motenosti in jo skuša preprečiti. Zdravstvena stroka med nevarnostnimi 
dejavniki iz okolja za nastanek raka pri otrocih oziroma mladostnikih navaja 
ionizirajoče sevanje, neionizirajoče sevanje (UV-žarki sončne svetlobe), okuž-
be z nekaterimi virusi in bakterijami, kemične dejavnike, kot je dietilstilbestrol, 
ter socialno-ekonomski status. Z nakupom Zlate mašne lahko vsak prispeva 
sredstva za plemenit namen, tj. k zdravstveni vzgoji in s tem tudi k preprečeva-
nju in/ali zmanjšanju rakavih obolenj pri otrocih in mladostnikih.   
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Predlagatelj: Zveza Slovenska unija pacientov
Inovatorji in inovatorki: Borut Ambrožič, Marko Rakovnik, Zvezdana Mavrič Vražič, 
Mateja Krajnc, prof. ddr. Matjaž Mulej
Inovacija: Alergijski kažipot občine Lovrenc na Pohorju
Vrsta inovacije: produktno-družbena

V mobilni projektni pisarni Laboratorij družbene odgovornosti se združuje-
jo strokovnjaki, ki pod vodstvom projektnega strokovnjaka izvajajo projektne 
zadolžitve. Laboratorij družbene odgovornosti deluje kot neodvisni, gostujoči 
center projektne odličnosti, ki skrbi za razvoj in uveljavljanje projektnega pristo-
pa, tudi na področju razvoja inovacij. Inovacija alergijski kažipot občine Lovrenc 
na Pohorju na pregleden način izpostavlja najpogostejše povzročitelje alergije 
na cvetni prah ter posebej izpostavlja t. i. navzkrižne alergije, alergije, povezane 
z zaužitjem določene vrste hrane. Inovatorji so pri razvoju te inovacije interdi-
sciplinarno povezali elemente hortikulture in zdravstva, pri tem pa upoštevali 
enega pomembnejših ciljev Agende 2030, tj. partnerstvo za trajnostni razvoj, 
s posebnim poudarkom na potrebah najrevnejših in najbolj občutljivih ter s 
sodelovanjem vseh deležnikov.
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ZLATA PRIZNANJA ŠGZ ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE PODRAVJA

2008: zlata priznanja 
Izkoriščanje odpadne toplote v obratu za predelavo klavnih odpadkov
Perutnina Ptuj, d. d. 
Milan Šegula, Branko Roškar, dr. Bojan Pahor, mag. Aleksander Lah, dr. Janez Petek
Postopek  izdelave tankih trakov in visokokakovostnih aluminijskih  folij za farmacevtsko industrijo iz 
kontinuirno ulitega traku debeline 6 mm
Impol, Industrija metalnih polizdelkov, d. o. o.
Marjana Lažeta, Aleksandra Robič, Marina Jelen, Milica Pšeničnik, prof. dr. Anton Smolej, dr. Kevorkijan Varažun
 Bankomatne blagajne – konstrukcija, odporna proti eksplozijam plina v njihovi notranjosti (RL)
Primat tovarna kovinske opreme, d. d. 
Erih Štefanec, Slavko Mlinarič, Damjan Ribič, d. d., Aleksander Milan Mesarič

2012: zlata priznanja 
Protokol za storitve splošnega elektronskega vročanja 
Cepris, d.o.o. 
Mag. Boštjan Kežmah, dr. Marjan Heričko, mag. Urška Kežmah
Tehnološki postopki za povečanje deleža nizkocenovnih vrst odpadnega aluminija v končnih izdelkih in
razvoj metod za kontrolo kakovosti recikliranju prijaznih aluminijevih zlitin
Impol Raziskave in razvoj, d. o. o.   
Dr. Varužan Kevorkijan, Darja Volšak, Andrej Kolmanič, Barbara Hribernik Pigac, Rajko Šafhalter, Edvard
 Slaček, Marina Jelen, Lucija Skledar, Marjana Lažeta, Vukašin Dragojevič, Ida Kverh, Peter Cvahte, 
Aleksandra Robič
Zeppelin – socialno omrežje za podjetja
Intelius, d. o. o.
Vlada Petrović, Inga Brunava, Gašper Vidović, Andrej Žitnik, Mihael Furek, Davorin Gabrovec
Ortotip mikrovodilo/Microdrive 
Ortotip, razvoj, svetovanje, proizvodnja, d. o. o.
Igor Drstvenšek, Tadej Strojnik

2013: zlata priznanja 
Novo energetsko učinkovito okno AJM ZERO SASH
AJM okna-vrata-senčila, d. o. o.
Danijel Keuc, Aleksander Vukovič
Avtomatska stiskalnica za križno lepljenje masivnih lamelnih elementov
Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek



2014: zlata priznanja 
Razvoj optičnega kemijskega senzorja za zaznavanje organofosfatov
IOS, Institut za okoljevarstvo in senzorje, d. o. o.
Prof. dr. Aleksandra Lobnik, dr. Pela Korent Urek
CNC spahovalka za izdelavo krivulje doge – model 35000v3
Ledinek Engineering, d. o. o.
Pavel Ledinek, Gregor Ledinek, Ivo Mihalič, Jože Podvinšek, Andrej Holc, Gregor Rihtar
Odstranjevanje peščenih jeder iz ulitkov
RC Simit, Razvojni center za sodobne materiale in tehnologije, d. o. o.
Dejan Lorber 

2015: zlata priznanja 
Kontizink M120-60kN S120 – visokozmogljiva linija za pretočno dolžinsko spajanje lesnih elementov 
srednjih dolžin – lepljen vertikalni zobati spoj
Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek, Borislav Pišek
Medicinsko oblikovan aluminijasti “Extreme outdoor” ležalnik iz naravnega, vodoodbojnega usnja
Kreativni aluminij, d. o. o., in Boxmark leather, d. o. o.
Sabina Zerezghi, Herga Davorin, Kristijan Tomaš, Albert Korošec
Quadrofoil – energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili
Quadrofoil, d. o. o.
Simon Pivec, Ermin Kosovel, Klemen Tavčar, Miloš Velimirović, Marjan Rožman

2016: zlata priznanja 
Multiplan večstransko skobeljno-profilirni stroj,  opremljen z orodjem Ledinek Tool Manager
Ledinek Engineering,  d. o. o.
Gregor Ledinek, Janez Robnik, Dušan Lačen
Nova generacija eksplozijsko odpornih bankomatnih blagajn
Primat tovarna kovinske opreme, d. d. 
Tomaž Planinšič, Damjan Ribič, Boštjan Ferk, Zvonko Kolar, Aleš Čehič, Vesna Gobec
Lumenova CCL06-LED svetilka z reflektorsko optiko za javno razsvetljavo z življenjsko dobo do 100.000 ur 
in garancijo 20 let
Kreativni aluminij, d. o. o., VIP Virant, d. o. o.
Robert Virant, Rajko Habjanič, Matjaž Bukšek
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2017: zlata priznanja 
Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično porazdelitvijo odvzemov na osnovi zvezne
zaznave stranskih krivulj obdelovanca
Ledinek Engineering, d. o. o.
Viljem Ladinek, Stanislav Vidovič, Janez Klemenčič
Interierna avtomatska drsna vrata
Doorson, d. o. o
Slavko Cehner, Franc Hanžič, Urban Cehner, Rok Kuhar
Tankostenski modulni trezorski prostori
Primat, tovarna industrijske opreme, d. d.
Erih Štefanec, Slavko Mlinarič, Tomaž Planinšič, Vesna Gobec
Visokotrdna aluminijeva zlitina AL-Mg-Si in njen postopek izdelave
Impol 2000, d. d.
dr. Peter Cvahte, Jelen Vukašin Dragojevič, dr. Matej Steinacher
Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent sladoleda z dodatki sadja oziroma sadne kaše in
sadnih sladkorjev
Stork, d. o. o.
Aleksander Šikar

2018: zlata priznanja 
Razvoj industrijskega algoritma za načrtovanje sestave, lastnosti in proizvodnih parametrov recikliranju 
prijaznejših zlitin v skupini Impol 
Impol 2000, d. d., Alcad, d. o. o., C3M, d. o. o.
Dr. Varužan Kevorkijan, Uroš Kovačec, dr. Peter Cvahte,  Vukašin Dragojević, Marina Jelen, doktorica Darja
Volšak, Borislav Hostej in Irena Lesjak, Sara in Branko Hmelak, dr. Tomaž Šustar, dr. Janez Langus
Inovativna linija smolno rezanih rezalk in brusnih plošč mMetalynx Ceramic s samoostritvenim keramičnim zrnom
Swatycomet, d. o. o.
Valentina Prapotnik, Rok Mezgec, Lolita Šerod, Danijela Senčar, Marija Kotnik, Valerija Napotnik, 
mag. Urška Vouri in Peter Matavž
Eco green Alu can
Talum,tovarna aluminija, d. d.
Boris Šegula, Simon Strmšek, mag. Gregor Zečević
UNIPRESS ‒ stiskalnica za stiskanje in lepljenje lesnih lamel v lamelne plošče poljubnih širin, z možnostjo
vmesnih odprtin brez izmeta lesnih lamel
Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek in Robert Gašparič; Simat, in samostojni podjetnik Janez Klemenčič 



2019: zlata priznanja 
Linija za izdelavo križno lepljenih plošč z dvema stiskalnicama in nanosom 2K lepila (CLT vario duo 2K)
Ledinek Engineering d. o. o.
Gregor Ledinek, Vojko Mulec, Robert Dvoršič, Marko Nikić
Električna deska, ki se dvigne nad gladino vode (Flaying Rodeo)
HighFly, d. o. o.
David Vuković, Barbara Zadravec
Algoritem za pametno filtracijo (APF) optičnega emisijskega spektra (OES), ki hitro in zanesljivo ugotavlja 
kakovost gnetnih aluminijevih zlitin po sistemu dober/slab (eALU-QUAL)
Impol 2000 d. d.,  C3M d. o. o.
Dr. Varužan Kevorkijan, Marko Degiampietro, Uroš Kovačec, dr. Peter Cvahte, Irena Lesjak, Lucija Skledar,
Sandi Žist, Marina Jelen, Janez Langus, Tomaž Šustar
Otroški stol Chair Nest (Stol Nest)
Kvadro Studio, d. o. o.
mag. Dejan Rojko

2020: zlata priznanja 
Cryoholder, orodje za lažje, hitrejše in varnejše premikanje zamrznjenih kriovial  
Pharsol, d. o. o.
Miha Rajh
Z-press, avtomatski stroj za širinsko lepljenje lesnih lamel v lamelne plošče poljubnih dimenzij
Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek, Franci Krajnc, Darko Lorbek, Darko Vinko
RAM-1 brezžični nadzor odvodnikov
Izoelektro, d. o. o
Milan Petek, Vid Vončina, Jure Pungerčar
Izberi in gradi
Lumil, d. o. o.
Mateja Lukić, Tadej Volčanšek, Gregor Vreš
Platforma za video cenitve na daljavo
U-centrix, d. o. o.
Uroš Orešič
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PRIZNANJA GZS ZA INOVACIJE NA NACIONALNI RAVNI 

predstavljajo najvišja nacionalna priznanja za inovacije slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo 
inovativnosti doma in v tujini. Na nacionalni ravni je bilo doslej podeljenih 153 zlatih priznanj. V zadnjih petih letih so 
bila med njimi naslednja podjetja iz Podravja:

2013
Avtomatska stiskalnica za križno lepljenje masivnih lamelnih elementov
Ledinek Engineering, d. o. o.
Gregor Ledinek

2015
Quadrofoil – energetsko učinkovito plovilo prihodnosti s podvodnimi krili 
Quadrofoil, d. o. o.
Simon Pivec, Ermin Kosovel, Klemen Tavčar, Miloš Velimirović, Marjan Rožman

 
2017

Sistem za aktivno plavajoče skobljanje s kontinuirano simetrično porazdelitvijo odvzemov na osnovi 
zvezne zaznave stranskih krivulj obdelovanca 
Ledinek Engineering, d. o. o.
Viljem Ladinek, Stanislav Vidovič, Janez Klemenčič

2018
Inovativna linija smolno rezanih rezalk in brusnih plošč mMetalynx Ceramic s samoostritvenim 
keramičnim zrnom
Swatycomet, d. o. o.
Valentina Prapotnik, Rok Mezgec, Lolita Šerod, Danijela Senčar, Marija Kotnik, Valerija Napotnik, 
mag. Urška Vouri in Peter Matavž

2020
Cryoholder, orodje za lažje, hitrejše in varnejše premikanje zamrznjenih kriovial  
Pharsol, d. o. o.
Miha Rajh




