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NAJBOLJŠE INOVACIJE V DOLENJSKI IN 

BELOKRANJSKI REGIJI 
 

Bernarda BEVC BUKOVEC 

 

Predsednica komisije za ocenjevanje inovativnosti 

 

 
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ţeli s podelitvijo priznanj za inovacije za leto 2007 

spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in na ta način povečati 

konkurenčnost gospodarstva  regije. Istočasno ţeli vsem zainteresiranim gospodarskim druţbam in 

podjetnikom ter inovatorjem omogočiti predstavitev inovacijskih doseţkov, ki so rezultat domačega 

znanja. Razpis  za najboljše inovacije je bil objavljen v mesecu marcu 2008 in to ţe četrtič. 

 

 

Pogoji sodelovanja 

 

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske druţbe, podjetja, samostojni podjetniki 

posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice 

Dolenjske in Bele krajine. Prijava je lahko posamezna ali skupinska.  

 

Območje  GZDBK 

 

Območje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine obsega naslednje občine: Črnomelj,  

Dolenjske Toplice, Metliko, Mirna peč, Mokronog -Trebelno, Novo mesto, Semič, Straţa,  

Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Ţuţemberk. 

 

Prijava na razpis mora vsebovati: 

A) ime in priimek ter popolni naslov inovatorja oz. gospodarske druţbe, podjetja ali ustanove, v 

kateri je zaposlen; 

B) naziv in popolni opis realizirane inovacije v letu 200, z navedbo značilnosti po naslednjih 
kriterijih: 

Á inventivnost; 

Á inovativnost; 

Á trţna zanimivost; 

Á primernost okolju/vpliv na okolje; 

C) slike, načrte in opis prijavljene inovacije; 

D) stopnja realizacije inovacije. 

Za podelitev priznanja se upoštevajo inovacije, ki izpolnjujejo omenjene štiri kriterije in so uspešno 

uporabljene v praksi, a so bile v praktični uporabi največ dve leti. 

O predlogih odloča Ocenjevalna komisija za ocenjevanje inovativnosti, ki jo potrdi Upravni odbor 

GZDBK na predlog Sekcije za kakovost in inovativnost. Komisija, na podlagi sprejetega pravilnika 

in kriterijev za ocenjevanje predlogov inovacij, podeli zlata, srebrna in bronasta priznanja za 

inovacije.  Inovator, ki  prejeme plaketo ali diplomo, si  s tem pridobil pravico do uporabe plakete 

oz. diplome v komercialne namene.  

(Pravilnik o podeljevanju priznanj za inovacije GZ DBK je objavljen na spletni strani 

www.gzdbk.si – v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost). 

 

http://www.gzdbk.si/
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V letu 2008 je Komisija za ocenjevanje inovacij v sestavi - predsednica Komisije Bernarda Bevc 

Bukovec, člani komisije: Andreja Florjančič, Boţidar Huč, Petar Jančan in Janez Sever, na podlagi 

prejetih prijav in pravilnika, podelila naslednja priznanja:  

 

4 zlata priznanja 
 

a) Podjetju Adria Mobil, d. o. o. Novo mesto za inovacijo Čelna stranica dinette in u-grupe. 

Vsebina inovacije: tehnična rešitev konstrukcije sedeţne grupe za skupine produktov serije 

Adiva – prikoliški program. 

 

b) Podjetju Infotehna d. o. o. za inovacijo myProcess for SharePoint. 

Vsebina inovacije: infotehnina rešitev za upravljanje z dokumenti omogoča povezavo vseh 

dokumentov v en integriran sistem natančno kontroliranih dokumentov od trenutka izdelave ali  

uvoza v sistem, če govorimo o zunanjih dokumentih, skozi njegov celoten ţivljenjski cikel, do 

trenutka arhiviranja.  

 

c) Podjetju Krka, d. d., Novo mesto za inovacijo Postopek sinteze in intermediati za pripravo 

olanzapina. 
Vsebina inovacije: cilj inovacije je bil nov ter inovativen pristop k sintezi olanzapina. Sintezna 

strategija inovacije je bila sintetizirati nove in inovativne kemijske molekule oz. nov in 

inventiven postopek sinteze za pripravo olanzapina, kjer v sekvenci pretvorbe intermediate 

pretvorijo v ciljno molekulo.  Za pretvorbe v sintezni sekvenci so uporabili kemijske reakcije, ki 

v literaturi niso opisane v povezavi s ciljno molekulo. 

 

d) Podjetju Krka, d. d., Novo mesto za inovacijo Večenotna farmacevtska oblika s podaljšanim 

sproščanjem, ki vsebuje venlafaksin.  

Vsebina inovacije: inovacija ščiti proces izdelave farmacevtske formulacije, ki vsebuje 

učinkovino venlafaksin ali farmacevtsko sprejemljivo sol venlafaksina v treh korakih. 

 

2 srebrni priznanji 
 

a) Podjetju Status d. o. o. Metlika za inovacijo Rezalniki zelenjave in sadja (modela C3 in C4). 

Vsebina inovacije: Rezalniki omogočajo enostaven razrez sadja in zelenjave na enako debele 

dele (rezine, ploščice, krhlje, kose). Še posebej so primerni za drobna ţivila, ki jih ne moremo 

hkrati drţati in rezati z noţem (npr. gobice, rdeča pesa, čebula, bučke, kumarice, jagode, kivi…) 

 

b) Podjetju TPV d. d. za inovacijo Vodilo varnostnega pasu.  

Vsebina inovacije: Inovacija  je vključena v razvoj vodila varnostnega pasu za nova vozila. 

Predstavlja razvoj distančne puše iz preoblikovane cevi. Do sedaj se je uporabljala struţena 

distančna puša. Nova oblika puše omogoča velik prihranek materiala in stroškov proizvajanja, 

dviga produktivnosti in kakovosti  ter zmanjšanje obremenjevanja okolja. Novost istočasno 

prispeva k zmanjševanju mase vozila, kar je smernica direktive EU. 

 

 

Inovacije, ki so v izboru prejele največ točk - to sta inovaciji Krke in Infotehne, smo posredovali 

tudi na razpis Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije, kjer so se zbrali najbolj 

inovativni med inovativnimi v Sloveniji. Med 40 prispelimi inovacijami je podjetje Krka za 

inovaciji prejela srebrni priznanji, podjetje Infotehna  pa bronasto priznanje. 

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. 


