
Bosio d.o.o., Celje

Domel Holding d. d., Železniki
Krka, d. d., Novo mesto

Kolektor Group, Vodenje in upravljanje 
družb, d. o. o. , Idrija 
Doorson d. o. o., Maribor
Esotech d. d., Velenje

GoOpti Inteligentne Transportne Rešitve 
d. o. o., Ljubljana 
Steklarna Hrastnik d. o. o., Hrastnik 

Cerjak d. o. o., Leskovec pri Krškem 

Impol 2000, d. d., Slovenska Bistrica 
INO Brežice d. o. o. , Krška vas 
Iskra PIO, d. o. o., Šentjernej 

Isomat d. o. o., Mežica  

Kovinoplastika Lož d. d., Stari trg pri Ložu
L-TEK Elektronika d. o. o., Šentjernej 
Mahle Letrika, Proizvodnja električne in 
elektronske opreme za motorna vozila, d. o. o., 
Šempeter pri Gorici 
Radeče Papir Nova d. o. o., Radeče
Roto Group d. o. o. , Murska Sobota
Hidria AET, Družba za proizvodnjo vžignih 
sistemov in elektronike d. o. o., Tolmin
Hidria Rotomatika d.o.o., podružnica Koper, PE 
Hidria Mototec, Koper
Sastela d. o. o., Ljutomer  in  IT Pharma d. o. o., 
Ljutomer 
SIJ Metal Ravne d. o. o., Ravne na Koroškem
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Center za 
zdravje na daljavo CEZAR, Slovenj Gradec in 
Diabetična ambulanta Slovenj Gradec

Stork d. o. o., Maribor 

TPV d. o. o., Novo mesto

Avtomatizirana linija z izotermalno komoro za žarjenje odkovkov PP-T 
8/950 
Sesalne enote za palične sesalnike 
Razvoj večenotnega peletnega sistema v obliki tablet s podaljšanim 
sproščanjem metoprolola za zdravljenje srčno-žilnih bolezni 
Mikro strukturiranje površin za zagotavljanje tesnosti hibridnih 
komponent v avtomobilski industriji 
Interierna avtomatska drsna vrata 
Sistem obdelave odpadnih vod v termoelektrarni Nikola Tesla A, 
Obrenovac 
Inovativni platformni model vstopa na evropske trge kot temelj hitre 
rasti podjetja GoOpti 
Apliciranje treh različnih tehnologij proizvodnje steklenih izdelkov na 
eni steklarski peči 
Strižna sklopka kardanske gredi z vnaprej nastavljivimi vrednostmi 
nazivnega navora
Visokotrdna aluminijeva zlitina AL-Mg-Si in njen postopek izdelave 
Aktivni nadzor vibracij na profesionalnih kmetijsko komunalnih strojih
Izolator za tehtanje izredno nevarnih surovin z visoko stopnjo zaščite – 
OEB 5 
Isomat PRE-FAB predfabricirani 3E aplikati za napredne izolacijske 
rešitve izvedbe izolacije cevovodov in njihovih elementov 
 Vratna zapora Avtomatik 
FlyNest – platforma za nadzor in upravljanje gradnikov IoT 
Alternator z inovativnim zunanjim ventilatorjem za intenzivno hlajenje 
ležaja na pogonski strani za podaljšanje življenjske dobe alternatorja 

NIR fluorescentna zaščita v papirju z zaščitami 
Kajak za morje Buran 488 
Krmilni modul za nadzor “after treatment” sistema 

Simulacija varjenja okvirjev motociklov 

Terminal za naročanje tort za vse priložnosti 

Nova generacija jekel za delo v vročem 
Telemedicinska storitev za oporo kroničnim bolnikom pri njihovem 
samozdravljenju v domačem okolju za boljše obvladovanje kroničnih 
bolezni In EXODIAB - orodje za elektronsko spremljanje bolnikov s 
sladkorno boleznijo 
Postopek za industrijsko izdelavo ene ali več komponent sladoleda z 
dodatki sadja oziroma sadne kaše in sadnih sladkorjev 
Inovativno, samodejno vodeno vozilo Optimatik 

Vir: GZS

mednaslov

Prejemniki srebrnih priznanj za inovacije 


