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DAN INOVATIVNOSTI 2020

Odlični dosežki zasavskih inovatorjev:

1 zlato, 3 srebrna in posebno nacionalno priznanje za inovacijski
izziv 2020

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 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.

KATALOG NACIONALNIH PREJEMNIKOV PRIZNANJ GZS INOVACIJ ZA LETO 2020
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Tudi letos so se zasavske inovacije odlično uvrstile, prejele so 1 zlato, 3 srebrna

priznanja in posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv 2020. 

Prejemnik zlatega priznanja:

Modularis TEH d.o.o., Litijainovacija: Multi-funkcionalno modularno hidravlično

prijemalo s sinhronim in asinhronim prijemanjem; inovator Rafko Voje

PREJEMNIK POSEBNEGA NACIONALNEGA PRIZNANJA ZA INOVACIJSKI

IZZIV 2020 – SODELOVANJE KULTURNO-KREATIVNIH INDUSTRIJ IN

GOSPODARSTVA:

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje in Zavod za kulturo Delavski dom

Trbovlje – inovacija:  BCI-inštalacija: Slikanje z mislimi;

inovatorji/ka: Matic Bernot, Jon Tavčar, doc. dr. Uroš Ocepek (Srednja tehniška in

poklicna šola Trbovlje), dr. Maša Jazbec (Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in

kulture, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje)

Prejemniki srebrnih priznanj:

ETI Elektroelement d.o.o. – inovacija: NV DC varovalka za velika

baterijska električna vozila; inovatorja: Matic Bajda, Lucjan Strehar

ETI Elektroelement d.o.o. in RC Nela d.o.o. – inovacija:Nova generacija

zaščitnih stikal na diferenčni tok EFI-P: inovatorji: Mitja Vozel, Tadej

Drnovšek, Miran Dolinšek, Urban Majdič

Steklarna Hrastnik d.o.o., Petrol d.d. in Solvera Lynx d.o.o. –

inovacija: Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski

industriji

inovatorji: mag. Roman Tušek, Kristjan Kokol (Steklarna Hrastnik

d.o.o.), Tilen Sever (RC eNeM d.o.o.), Tomaž Buh, Simon Mihevc, Kristjan

Sešek, Aljaž Koželj (Solvera Lynx d.o.o.), dr. Gašper Artač, Borut Jereb (Petrol

d.d.)

 VSEM INOVATORJEM ISKRENE ČESTITKE!

Posnetek dogodka
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Watch Video At: https://youtu.be/gUKZh8hyVYI
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