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Zasavski inovatorji so se spet odlično odrezali v nacionalnem izboru

najboljših slovenskih inovacij, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica

Slovenije (GZS). Zlato priznanje Rafku Vojetu iz litijske firme Modularis

TEH, posebno priznanje pa inovatorjem iz STPŠ Trbovlje in DDT Trbovlje.

GZS podelila priznanja

V okviru Dneva inovativnosti je GZS v ponedeljek, 30. novembra 2020 že 18. podelila

nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in drugih

organizacijah. Nacionalno priznanje GZS za najboljše inovacije predstavlja najvišje

priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v

Sloveniji.

Podeljenih je bilo 11 zlatih, 24 srebrnih, 5 bronastih priznanj, 2 posebni priznanje za

mlado podjetje, 1 posebno priznanje za inovacijski izziv – povezovanje kulturno kreativnih

industrij in gospodarstva. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru

javnosti. Dogodek je letos v celoti potekal v virtualnem okolju.

Pet priznanj v Zasavje
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Tudi letos so se zasavske inovacije uvrstile odlično, saj so prejele zlato in tri srebrna

priznanja, poleg tega pa še posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv 2020.

Zlata za Vojeta

Prejemnik zlatega priznanja je podjetje Modularis TEH iz Litije za inovacijo Multi-

funkcionalno modularno hidravlično prijemalo s sinhronim in asinhronim prijemanjem

inovatorja Rafka Vojeta.

Posebno priznanje STPŠ in DDT

Posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv 2020 – sodelovanje kulturno-kreativnih

industrij in gospodarstva pa je šlo v roke inovatorjem iz Srednje tehniške in poklicne šole

Trbovlje in Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje za inovacijo BCI-inštalacija: Slikanje

z mislimi. Inovacija je plod dela in razmišljanja Matica Bernota, Jona Tavčarja in dr.

Uroša Ocepka (Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje) ter dr. Maše Jazbec

(Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture, Zavod za kulturo Delavski dom

Trbovlje).

Zasavski inovatorji so prejeli še tri srebrna priznanja, dve sta šli v izlaški Eti, eno v

Steklarno Hrastnik.

Srebrna za Eti in Steklarno

Za inovacijo NV DC varovalka za velika baterijska električna vozila sta prejela priznanje

inovatorja Matic Bajda in Lucjan Strehar iz Eti Elektroelementa. Od tam prihajajo

tudi inovatorji Mitja Vozel, Tadej Drnovšek, Miran Dolinšek in Urban Majdič, ki

so prejeli srebrno priznanje za inovacijo Nova generacija zaščitnih stikal na diferenčni tok

EFI-P.

Srebrno priznanje pa je šlo tudi v roke inovatorjev iz Steklarne Hrastnik, Petrola in

podjetja Solvera Lynx za inovacijo Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v

steklarski industriji. Zanjo so zaslužni Roman Tušek, Kristjan Kokol (Steklarna

Hrastnik), Tilen Sever (RC eNeM), Tomaž Buh, Simon Mihevc, Kristjan Sešek,

Aljaž Koželj (Solvera Lynx), dr. Gašper Artač in Borut Jereb (Petrol.
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