
      

 

Projekt »SPOT POMURJE 2018-2022« 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 

Slovenija, javna agencija 

 
 

Se zavedate, da je nujno inovirati in razvijati nove izdelke,  
 ki temeljijo na lastnih rešitvah? 

 
Vas konkurenca (pre/do)hiteva? 

 
Ne veste kako povečati ustvarjalnost – kreativnost - inovativnost v podjetju? 

  

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

 

KAKO POVEČATI KREATIVNOST IN INOVATIVNOST 
V PODJETJU IN KAKO PRIPRAVITI DOBRO 
PRIJAVO ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE 2022 

 
 

21. marec 2022, med 12.00 in 14.15 uro 
IZVEDBA ON LINE PREKO ORODJA MS TEAMS 

👉  PRIJAVA 👈 

Prijave sprejemamo do 20.3.2022 oz. do zapolnitve mest. 

 
Vsebina delavnice 
Z delavnico želimo animirati in seznaniti podjetja na nujnost kreativnega ustvarjanja in 
stalnega inoviranja za obstoj in trajnostni razvoj podjetja. Skozi delavnico bomo na praktičen 
način udeležencem predstavili, na kakšen način se lotiti pospeševanja kreativnosti in agilnega 
dela v podjetjih, inoviranja ter podpore, ki jih imajo podjetja na razpolago za ta namen. 
 
Predstavljen bo tudi razpis za inovacije Pomurske gospodarske zbornice 2022 s praktičnimi 
izkušnjami podjetij, katera so prejemniki najvišjih nacionalnih priznanj v letu 2021 in 2020. 

 

Komu je delavnica namenjena 
Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom, direktorjem podjetij, sodelavcem in 
vodjem proizvodnje, raziskav & razvoja, tehničnega razvoja, človeških virov v podjetju in vsem 
ostalim, ki vas zanima področje kreativnega ustvarjanja, inovativnosti in trajnostnega razvoja 
v podjetju. 

 

Trajanje delavnice 

- skupaj 3 šolske ure 

https://docs.google.com/forms/d/1R2z210cETZSTybQxEQJ5MjJLCj5yW8GD6hJlChYM8yk/edit
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STROKOVNA IZVAJALCA DELAVNICE 
 

                                                                       
 

Lojze Bertoncelj 
svetovalec in mentor, CorpoHub 

CorpoHub je vodilno slovensko podjetje na področju spodbujanja in pospeševanja 
korporativnega startup inoviranja, povezovanja korporacij s startupi doma in v regiji ter 
agilnega dela in managementa.  
 

Tjaša Zupančič Hartner 
vodja oddelka operativne odličnosti v podjetju Varis Lendava 

Nominiranka za Inženirko leta 2021, vodja razpisne komisije pri Pomurski gospodarski zbornici 
za izbor Inovacij PGZ in članica Nacionalne komisije na GZS. Prav tako je mentorica zagonskega 
podjetja in sodeluje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo kot ocenjevalka t. i. 
»S4 projektov«.  

 
 

PRIVOLITEV 
 
Z izpolnjeno prijavnico in poslano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo 
za namene vabljenja za delavnico dne 21.3.2022. Z evidentiranjem na prezenčno listo 
udeleženih na delavnici pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in 
spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 
1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo 
izvedba delavnice fotografirana. 
 
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da 
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 
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PROGRAM DELAVNICE 

 

12.00 REGISTRACIJA IN UVODNI POZDRAV 

 

 

 

 

 

 

12.15-13.15 

 

 

Pomen sistematičnosti vitkega inoviranja v podjetjih in 
stalnega izboljševanja inovacijske kulture organizacije 

 
• Kakšne vrste inovativnosti poznamo in kakšne potrebujemo mi? 

• Sistem vitkega inoviranja, ki ga lahko implementiramo v čisto 

vsakem okolju. 

• Kako iz meseca v mesec izboljševati inovacijsko kulturo v svoji 

organizaciji? 

• Kako zgraditi in s čim podpreti dobre inovacijske time? 

• Pregled ključnih načel in orodij vitkega in agilnega inoviranja. 

• Trajnostni vidiki inoviranja. 

• Primeri iz prakse 

• Vprašanja in odgovori. 

Lojze Bertoncelj, CorpoHub 

13.15 - 13.45 

 
Kako uspešno inovirati in organizirati procese ter prijaviti 
inovacijo na razpis za inovacije PGZ/GZS 2022? 
 
Tjaša Zupančič Hartner, vodja operativne odličnosti Varis 
Lendava 

 

 

 

 

 

13.45 - 14.15 

 

Predstavitev nagrajenih inovacij iz prakse - predstavitev zlatih 
nacionalnih inovacij PGZ/GZS 2020 in 2021 
 
Tadej Glavač, GO4GOAL  
Inteligentno zasnovane športne nogavice GO4GOAL -  zlato priznanje 
PGZ/GZS 2020 

 
Matej Puhan, CASTOOLA 
Platforma za ciljano oglaševanje Castoola – zlato priznanje PGZ/GZS 
2021 

 
 

https://go4goal.net/
https://castoola.com/sl/

