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Čestitamo! Trboveljčani prejeli posebno nacionalno
priznanje za inovacijski izziv

zon.si/cestitamo-trboveljcani-prejeli-posebno-nacionalno-priznanje-za-inovacijski-izziv/

“Sedaj ni več skrivnosti. Naš BCI-slikar je prejel Posebno nacionalno

priznanje za inovacijski izziv 2020 za sodelovanje kulturno-kreativnih

industrij in gospodarstva.” je podelil novico o izjemnem trboveljskem

dosežku eden od avtorjev Uroš Ocepek. 

Zasavci znova potrjujemo, da smo inovativni in ambiciozni! GZS je na Dnevu

inovativnosti podelila posebno nacionalno priznanje Srednji tehniški in poklicni šoli

Trbovlje ter Delavskemu domu Trbovlje.

Komisijo in publiko je najbolj prepričala BCI inštalacija: Slikanje z mislimi, zato sta STPŠ

in DDT prejela priznanja za inovacijski izziv 2020 in sicer za sodelovanje kulturno-

kreativnih industrij in gospodarstva.

Zasavci spet odlični!

Zlato nacionalno priznanje GSZ za inovacije je v naši regiji prejelo podjetje Modular Teh,

so pa na nacionalnem nivoju slovenskim inovacijam konkurirali še inovatorji iz družb

ETI, RC Nela, Steklarne Hrastnik, Petrola, Solvera Lynx in Srednje tehniške in poklicne

šole ter Zavoda za kulturo DDT. V sosednji regiji pa se je ob bok najboljšim inovacijam

postavil tudi Radeče Papir Nova.
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Uroš v Jaskawi, kjer je testiral tudi svoje

možgane.

Trboveljski profesor ni skrival navdušenja: “Res je, ko sem izvedel novico, da smo prejeli

(skupaj z: dr. Mašo Jazbec Mikkel, Maticem Bernotom in Jonom Tavčarjem) je bil šok.

Res, lepo presenečenje.” S priznanjem se je le potrdilo odlično sodelovanje vseh vpletenih

pod okriljem STPŠ Trbovlje, Delavski dom Trbovlje in DDT-Lab: RUK.

STPŠ je prva šola v Sloveniji, da se je

uvrstila na nacionalni izbor in lahko

konkurira ostalim gospodarskim

inovacijam. “Prepričan sem, da ima naša

inovatorska ekipa trenutno dva najmlajša

inovatorja v Sloveniji, ki sta sodelovala v

postopku izdelave inovacije, ki se je

uvrstila tako visoko,“ je navdušen profesor

na STPŠ, doc. dr. Uroš Ocepek.

Inovacijsko ekipo sicer poleg Ocepka, ki je

na šolo vodja aktiva za računalništvo in

učitelj strokovnih modulov, tvorita še dijaka

Matic Bernot, ki je bil tudi na podelitvi, in

Jon Tavčar, mentorica pa je bila dr. Maša

Jazbec Mikkel iz DDT-Lab, Mreže RUK, Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. 

Pomemben vsak dijak

“Nagrada je še eden od pokazateljev, da smo šola, kjer nam je pomemben vsak

dijak/posameznik in da želimo v vzpodbudnem okolju pri vsakem izmed njih doseči, da

izkoristi svoj potencial. Tudi pri tej inovaciji sta sodelovala dva dijaka – ko je inovacija

prejela prvo grobo podobo, sta bila dijaka še v 2. letniku programa tehnik računalništva.

Zagotovo se ne more vsaka šola pohvaliti, da ima inovatorje tudi v vrstah dijakov. Brez

lažne skromnosti lahko povemo, da smo edina šola v Sloveniji, ki se je uvrstila na

nacionalni izbor in dobila tako prestižno priznanje. Resnično smo ponosni. Ta inovacija

pa ni edina – v obdobju 10 let (pa tudi še leta nazaj) smo imeli kar nekaj inovacij – veliko

učiteljev (med njimi so nekateri že upokojeni) se lahko pohvali s priznanjem Inovacij

Zasavja – na nacionalni izbor se do letos še nismo uvrstili,“ pojasnjuje dr. Ocepek.

Korona ne more pokvariti/omejiti naše inovativnosti – ravno obratno, lahko nas prisili, da
inoviramo na področjih, za katere sploh nismo pomislili.

“Ravnateljica v naši šoli skrbi za motivacijsko spodbudno delovno okolje – brez posluha

vodstva takšnih inovacij ne bi bilo. Idej imamo še veliko in tudi nekaj jih čaka, da bodo

predstavljeni javnosti. K sreči poučujem na strokovnem področju, ki temelji na

računalnikih, zato sem prepričan, da korona ne more pokvariti/omejiti naše inovativnosti

– ravno obratno, lahko nas prisili, da inoviramo na področjih, za katere sploh nismo

pomislili, da bi si lahko še kaj novega domislili in izmislili. Vsaka priložnost je priložnost,

da se odločimo in naredimo nekaj drugače, kot bi naredili sicer – to pa k vodi osebni

inovaciji,” razmišlja izjemni profesor Uroš Ocepek.
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3, 4, zdaj … Glasujte za zasavske inovacije!

https://www.zon.si/3-4-zdaj-glasujte-za-zasavske-inovacije/

