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Legenda, počivaj v miru : Umrl nekdanji ljubljenec...
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Televizijski prestop zaradi 'sanjskega moškega '
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Noro ! Dvojnik košarkarskega zvezdnika prevaral ...
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NOVICE KRONIKA DOGAJA SE HOROSKOP KONTAKT Išči...

Podeljena priznana najboljšim
zasavskim inovacijam

Zasavska gospodarska zbornicaPrejemnikipriznanj

Zasavska gospodarska zbornica je včeraj podelila priznanja najboljšim
zasavskim inovacijam za leto 2022. Letos je bilo nagrajenih 22 inovacij, 4 z
zlatim priznanjem 8 s srebrnim in 10 z bronastim. Podeljeno je bilo tudi

posebno priznanje za inovacijski izziv

» Z inovacijami presegamo meje «. Prejemniki zlatih priznanj , ki se bodo
potegovali za priznanja na državni ravni so: Steklarna Hrastnik in RC eNeM
za inovacijo Izdelava trajnostne steklene embalaže z uporabo zelenega
vodika in recikliranega stekla.

ETI Elektroelement in kompetenčni center Hidrie za inovacijo Industrializacija
procesa FI rele, ETI Elektroelement in RC eNeM za inovacijo Razvoj novega
mešalca in tehnologije za pripravo keramičnih mas za ekstrudiranje ter ETI
Elektroelement in RC Nela za inovacijo
Termično magnetni sprožnik z izboljšanim časovnim odzivom. V ETI-ju so
tako znova dokazali, da so vodilni na razvojnem področju. Posebno priznanje
za inovacijski izziv je šlo v roke Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje , RUK

DDT Laboratorij Mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture in sicer za
Humanizacijo tehnologijo: LoRa kot omrežje za Nubske gore

Za letovanje v Savudriji še prosta mesta

Kje bo največja skupnostna sončna
elektrarna v državi ?

V radeškem ZD s srčnostjo do
zadovoljstva
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