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 V okviru projekta SMART INNO in v sodelovanju z  RRA Zeleni Kras, d.o.o. smo v torek, 9. 

Junija, izvedli regijsko razvojno konferenco na temo ne-tehnoloških inovacij. Že sedmi 

razvojni konferenci po vrsti je tudi letos sledila podelitev priznanj najboljšim inovatorjem v 

regiji v 2014-2015. Dogodek je potekal v Jamskem dvorcu pri Postojnski jami, kjer je zbrane 

gospodarstvenike, podjetnike in druge navzoče nagovoril minister za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Zdravko Počivalšek. 

 

Tema letošnje razvojne konference so bile ne-tehnološke inovacije. Le-te se vse bolj pogosto 

omenja, a v praksi opažamo, da ni prave predstave o tem, kaj ne-tehnološke inovacije 

pravzaprav so. Prav zato smo program konference oblikovali tako, da nam je pomagal 

poiskati odgovore na ta vprašanja, dodali smo predstavitev primerov dobrih praks, 

predstavljene pa so bile tudi informacije o možnem financiranju tovrstnih aktivnosti podjetij. 

Tudi v regiji smo na področju ne-tehnoloških inovacij v zadnjem času storili konkretne 

korake. V okviru projekta SMART INNO, financiranega iz EU sredstev, so na RRA Zeleni 

kras pilotno vzpostavili Center za inovativnost in razvoj, ki bo spodbujal kulturo inoviranja in 

razvijal razvojno miselnost v javnem in zasebnem ter v neprofitnem in profitnem sektorju. 

»Razvojno usmerjene posameznike, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, 

raziskovalno-izobraževalne organizacije ter nevladne organizacije bo center spodbujal k 

ozaveščanju o lastnem in širšem, družbenem razvoju, s poudarkom na razumevanju inovacij 

in inovacijskega ekosistema«, pojasnjuje namen centra direktor RRA Zeleni kras mag. 

Boštjan Požar. 

 

O ne-tehnoloških inovacijah je na konferenci spregovorila dr. Metka Stare s Fakultete za 

družbene vede v Ljubljani. Miha Klinar, podjetje Gigodesign, je predstavil design 

management kot primer ne-tehnološke inovacije v proizvodnem podjetju, potovanja s Harley 

Davidson motorji pa je kot primer dobre prakse ne-tehnološke inovacije v storitveni 

dejavnosti prikazal samostojni podjetnik Rožle Verhovc. 

 

http://www.gzs.si/


V nadaljevanju konference sta državni sekretar v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič ter državni sekretar na Ministrstvu RS za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti nanizala finančne spodbude na področju 

podjetništva in inovativnosti, ki so oziroma bodo na voljo v obdobju 2014-2020. 

 Podelitev priznanj letošnjim najboljšim inovatorjem iz regije je spremljala tudi razstava 

nagrajenih inovacij.  
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