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GZS , Zasavska gospodarska zbornica je včeraj podelila 23 priznanj za inovacije , štiri se bodo

uvrstile v nacionalni izbor za najboljšo inovacijo. Med prejemniki priznanj je sicer 6 podjetij, 5

organizacij in dve samostojni podjetnici.

Letos je sicer Zasavska gospodarska zbornica prejela 8 prijav inovacij manj kot lani , a je pri

inovacijskih projektih sodelovalo več inovatorjev, in sicer 126 inovatork in inovatorjev. Poleg

štirih zlatih priznanj so podelili še 8 srebrnih, 10 bronastih in eno posebno priznanje za

inovacijski izziv Z inovacijami presegamo meje.

Humanizacija tehnologije v Nubskih gorah

Oglaševanje NAJBOLJ

BRANO

Sinoči se je na Keršičevi huje
poškodoval motorist

16 TrbovljeC sreda, 15. junija 2022 Uredništvo Oglaševanje

AKTUALNO INTERVJU KRONIKA 1+1 =2 ŠPORT DOŽIVETJA DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE 2022
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Tjaša Polc , direktorica Zasavske gospodarske
zbornice

Za projekt LoRa kot omrežje za Nubske gore

so to priznanje dobili Tomo Križnar , Bojana

Pivk Križnar, Martin Nadal , Cesar Escudero

Andaluz, Snaša Klančar , Kaja Čop , Maša

Jazbec, Tanja Hanžič, Žan Garantini , ter

organizacije Interface Cultures , društvo

Trbovlje novomedijsko mesto ter Delavski

dom Trbovlje z Laboratorijem Mreže centrov

raziskovalnih umetnosti in kulture.

Aktivisti , umetniki in programerji so v okviru projekta humanizacije tehnologije sledili

prepričanju, da mora znanje ostati odprt vir za družbeno preobrazbo. LoRa naprave , povezane s

pametnimi telefoni , zagotavljajo neodvisno omrežje med napravami. Zasnovan je tako, da

ustreza njihovim potrebam in okolju in predstavlja unikum za povezovanje ljudi , ki živijo na

oddaljenih in težko dostopnih območjih. “Napravo LoRa so zasnovali študenti Maše Jazbec na

Univerzi vLinzu na fakulteti Interface Cultures, natopa smo jo vpraksi najprej testirali po
zasavskih hribih, kasneje pa šezakonca Križnar z vNubskih gorah,” je o projektu povedala Tanja

Hanžič.

Največ priznanj so sicer prejeli Eti Izlake in Steklarna Hrastnik, skupaj z njihovimi razvojnimi

centri , in podjetje Tevel iz Kisovca. Samostojni podjetnici , obe Zagorjanki , ki sta prejeli

priznanje , sta inovatorka v voditeljstvu Sonja Klopčič in Nina Pečnik, ki je priznanje prejela za

kartice aktivnosti za dojenčke.

Vse bolj inovativni so tudi v javnih zavodih

V GZS Zasavje so bili veseli , da se

inovatorstvo ne odvijal le v podjetjih , ampak

tudi v javnih zavodih in ustanovah. Tako so

denimo podelili tudi srebrno priznanje VDC

Zasavju in posameznikom, ki so sodelovali

projektu S teboj lahko, razvoj in preizkušanje

podpornih storitev po Zakonu o socialnem

vključevanju invalidov v Zasavju , bronasto

priznanje za projekt Spalko – aplikacija za

ozaveščanje mladostnikov o zdravih spalnih

navadah pa so prejeli Srednja šola Zagorje ,

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje in

Zdravstveni dom Zagorje.

“Vesela sem, da je bil danes znami nekdanji direktor Zasavske gospodarskezbornice Radigoj

Perger, ki je bil pobudnik zapričetek podeljevanjapriznanj za inovacije vZasavju. Sicer pa nas

veseli nas, da smopodelili posebnopriznanje za inovacijski izziv, s katerimpogledamo čez

področje gospodarstva. Smo pa Zasavci lahko ponosni na številne inovacije in inovatorje, ki jih

imamo. Že samo dveveliki podjetji tosistematičnospodbujata tudi z internimi akti , ki

omogočajo nagrajevanje za inovacije. Topomeni, da se vodstvo zaveda, da je v to treba vlagati

in da znajopotem inovatorje tudi ustrezno nagraditi,” je po podelitvi letošnjih priznanj za

zasavske inovacije povedala Tjaša Polc, direktorica Zasavske gospodarske zbornice.

SORODNI ČLANKI:

9. junija 2022 ; 8.57

V Trbovljah imajo novo
ravnateljico. Kakšni so njeni
načrti ?

10. junija 2022 ; 6.10

Vila Park bo dražja , kot so
predvideli. Kaj pa stanovanja?

13. junija 2022 ; 9.30

Pogoste kraje pri Mercatorju v

Kisovcu , motenje reda in miru

na šahtu ter v centru Zagorja
9. junija 2022 ; 5.50
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Najboljši inovacijski izziv v državi je iz Zasavja !

Inovacija Gradimo vključujoče , inovativno in povezano Zasavje, ki jo je v vsakodnevno življenje

zasavskih ljudi vpeljal VDC Zasavje, je po tem , ko je osvojila regijo , postala svojevrstna

zmagovalka tudi na nacionalnem nivoju. Po prejetem zlatem priznanju in posebnem priznanju za

prispevek na področju inovativnosti na regionalni zasavski ravni , so namreč v torek pozno
popoldne na … Nadaljujte z branjem

ZON

OZNAKE eti izlake inovacije inovacijski izziv steklarna hrastnik Tjaša Polc zasavje

Zasavska gospodarska zbornica

ZADNJE NOVICE

Danes bodo pričeli z

rekonstrukcijo parkirišča na

Kešetovem

Zasavska špraha, obujanje starih

iger , iskanje zaklada, peka

funšterca, in še in še !

Kako so Zasavci najpogosteje

nasilni nad starejšimi člani družine

Aktualno Aktualno Aktualno
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