Dan inovativnosti

Lanski nagrajenci: novi trgi,
novi posli, motivirani zaposleni
Lanska prejemnica priznanja za inovacijo »Slovenska potica« je bila dar za
papeža Frančiška. »The Potica« zdaj roma v ZDA.
Polona Movrin

Podjetje Sastela je skupaj z Engrotušem za »Slovensko
potico« lani prejelo srebrno priznanje GZS za inovativen trženjski pristop. Nekaj dni po priznanju je
minister za kmetijstvo Dejan Židan »Slovensko
potico« kot protokolarno darilo poklonil papežu
Frančišku. Mesec dni kasneje jo je papež prejel še od
predsednika republike Boruta Pahorja.
»Vsekakor je priznanje močno pozitivno vplivalo na
prepoznavnost naše potice in tudi podjetja kot celote,
posledično tudi države in tradicionalne slovenske
sladice,« pravi Marsel Šalamon iz Sastele.

Lanska nagrajenka
»Slovenska potica«
bo kot »The Potica«
na voljo tudi v ZDA.

1. Novi trg: priznanje, papež, Melanija, trg ZDA
Ko je maja letos papež prvo damo ZDA Melanijo
Trump povprašal o potici, je ta postala svetovni hit.
Podjetje IT Pharma iz Ljutomera je zgrabilo priložnost in skupaj s Sastelo, ki je prav tako ljutomersko
podjetje, bodo Američanom omogočili uživanje v »The
Potica«. IT Pharma bo skrbela za blagovno znamko,
trženje in posle v ZDA, Sastela pa za peko potice.
»Pravzaprav je bilo s priznanjem za inovacijo in
pozneje s papežem Frančiškom ter Melanijo Trump
podjetje medijsko pozitivno močno izpostavljeno,
tako da ga pozna ‘skoraj vsak v Sloveniji’, informacije
pa so prišle tudi v tuje medije,« pripoveduje Šalamon.
Sastela in IT Pharma sta tudi letos kandidata za
nacionalno priznanje GZS za inovativnost. Skupaj sta
razvila terminal, ki kupcu omogoča hiter, enostaven in
varen način naročanja ter prevzemanja tort na mestih,
kjer se najpogosteje nahajajo – v trgovskih centrih.

SIJ Metal
Ravne doseže
z inovativnimi
produkti za
30 % višjo pokritje
variabilnih stroškov
kot pri standardnem
programu.
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2. Pozitiven vpliv na inovativnost
SIJ Metal Ravne je lani prejel srebrno priznanje GZS za
inovacijo, ki omogoča osvajanje nove jeklarske tehnologije in niža stroške izdelave izdelkov iz jekla.
»Rast našega poslovanja temelji predvsem na
novih izdelkih, zato je toliko bolj pomembno, da je
inovativnost eden pomembnejših procesov v zagotavljanju trajnostnega razvoja. Pri tem ima nagrada GZS
pomembno vlogo,« pravi vodja projektov v SIJ Metal
Ravne Jože Apat.
Kot ugotavljajo v podjetju, imajo nagrade predvsem pozitivni vpliv na inovativnost dejavnosti: »Smo
podjetje, ki ima v letni realizaciji 8 % izdelkov, ki smo
jih razvili v zadnjih treh letih. Z njimi dosežemo za 30
% višjo pokritje variabilnih stroškov kot pri standardnem programu.«
Podjetje je lani skupaj s Petrolom prejelo tudi
bronasto priznanje za izkoriščanje odvečne toplote
metalurških procesov za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode na Ravnah na
Koroškem.
Tudi letos je SIJ Metal Ravne kandidat za nacionalno priznanje za inovacijo, in sicer z novo generacijo
jekel za delo v vročem. Njihovo novo jeklo Sitherm
S630 R namreč ohrani uporabne lastnosti tudi pri
povišanih temperaturah.
3. Priložnost za mreženje
Podjetje ETI Izlake je skupaj s podjetjem RC eNeM lani
dobilo zlato priznanje GZS za talilne vložke za fotovoltaične sisteme »NHXL 1500V d.c. gPV«. Fotovoltaične
tovarne pretvarjajo energijo sonca direktno v
električno energijo, ta pa ne more direktno naprej v
električno omrežje, ampak je potreben posrednik. To
so talilni vložki. ETI-jevi so razviti tako, da varujejo
celoten sistem pred požarom.
»S tem priznanjem smo dobili potrditev, da delamo
pravilno. Neposredno nam nagrada ni pomagala do
novih partnerjev in trgov. Trg in potencialne kupce
zelo dobro poznamo. Nam je pa precej olajšala
pristop,« pravi Brane Lebar iz ETI-ja.
»Je pa to priložnost za spoznavanje novih ljudi,
ki imajo lahko tudi drugačne poglede na stvari. Ob
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4. Dobra referenca pri prijavah na razpise
Podjetje M Sora je lani prejelo zlato priznanje GZS za
inovacijo za leseno pasivno okno iz termično modificirane smrekovine – Natura Optimo XLT. To je v
celoti izdelano iz smreke slovenskega porekla. Les je
posebej obdelan, zato je okno trajnejše in dimenzijsko
stabilnejše od klasičnih oken iz smreke.
»Tako dogodek kot nagrada sta bila dobro oglaševana, kar je prispevalo k precejšnji odmevnosti.
Nagrada sama je tudi dobrodošla referenca pri prijavah razvojno-raziskovalnih projektov na razpise, saj
potrjuje naše dobro delo in kredibilnost. Kot najbolj
pozitivno pa je potrebno izpostaviti nova poznanstva
med prejemniki nagrad, ki jih po enem letu še vedno
vzdržujemo,« pravi dr. Aleš Ugovšek iz M Sore.
Nova poznanstva so rodila tudi nova sodelovanja: »Z določenimi nagrajenci smo v preteklem letu
sodelovali pri pripravi akcijskega načrta za Strateško
razvojno inovacijsko partnerstvo na področju
Pametne stavbe in dom z lesno verigo, sicer pa smo
bili v kontaktu tudi zaradi raznih ostalih stvari, ki se
dotikajo naših služb ali pa zasebnega življenja.«

M Sora že dela na novih inovacijah na področjih,
ki so trenutno najbolj v ospredju v gospodarstvu.
»Trenutno je razvoj usmerjen v izdelke, ki omogočajo
kroženje surovin, predvsem odsluženega lesa, in pa
inteligentne izdelke, ki bodo predstavljali del pametnega doma prihodnosti,« pojasnjuje Ugovšek.
5. Motivacija zaposlenim
in referenca za nove kadre
Krka je lani prejela zlato priznanje za »Razvoj zdravilne učinkovine in uporaba le-te v formulacijah s
podaljšanim sproščanjem za zdravljenje shizofrenije
in bipolarne motnje«.
»Priznanje za inovacijo GZS v letu 2016 utrjuje
Krkin ugled v širši strokovni in laični javnosti, kar je
pomembno tako pri pridobivanju kandidatov za nove
zaposlitve kot zaupanju v naše izdelke in storitve,«
pravi direktor Razvoja in raziskav zdravil dr. Zvone
Simončič.
Ugotavlja tudi, da priznanje predstavlja motivacijo
zaposlenim: »Posebej mlajšim, za uveljavljanje inovativnih rešitev, tako tistih, uporabljenih v predhodnih
inovacijah, kot tudi povsem novih, pri njihovem
razvojnem delu na novih razvojnih projektih, ki so
ključni za konkurenčnost podjetja.«

Podjetju ETI se
obeta, da v bližnji
prihodnosti postane
vodilni proizvajalec
termostatskih
elementov.

M Sora je razvoj
usmeril v izdelke, ki
omogočajo kroženje
surovin, predvsem
odsluženega lesa,
in pa inteligentne
izdelke.
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tehničnih in drugačnih problemih se zagotovo spomniš nanje,« pa o samem dogodku podelitve priznanj
meni Lebar.
Podjetje ETI je tudi letos kandidat za priznanje
GZS za inovacijo, tokrat z razvojem tehnologije za
izdelavo in obdelavo termostatskih elementov. Gre za
novo tehnologijo, katere rezultat je doseganje visokih
proizvodnih kapacitet. Podjetju ETI se tako obeta,
da v bližnji prihodnosti postane vodilni proizvajalec
termostatskih elementov.
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Tudi priznanja regionalnih zbornic nimajo nič
manjše teže, ko gre za motivacijo zaposlenih.
»Celoten tim in širši sodelavci smo na podlagi
dosežka še dodatno utrdili partnerstvo in zaupanje
in dobili nov zagon za odkrivanje, razvoj in realizacijo popolnoma novih idej, kar je nujno potrebno za
doseganje odličnosti pri celotnem razvoju izdelka,«
pravi direktor Razvoja in proizvodnje učinkovin v Krki
Marko Herga.
Dokaz, da inovacijski zagon v Krki ne pojenja, sta
letošnji kandidaturi za nacionalno priznanje. Razvili
so nov postopek proizvodnje zdravilne učinkovine
kandesartan cileksetil, v katerem so nadomestili
ekološko sporne spojine z okolju bolj prijaznimi, poleg
tega so sestavine dostopnejše in zato cenovno ugodnejše.
Druga inovacija, s katero letos kandidira Krka, pa
vključuje razvoj tablet s podaljšanim sproščanjem
metoprololijevega sukcinata, kar pomeni učinkovitejše zdravljenje kardiovaskularnih bolezni. gg

Krka letos
kandidira kar z
dvema inovacijama
za nacionalno
priznanje.
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