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NAGRAJENE INOVACIJE
POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE
ZA LETO 2020
Spoštovani,
Danes v četrtek 26. novembra bomo na 26. letni konferenci Pomurskega društva za
kakovost, ki bo potekala on-line preko spletnega orodja MS Teams podelili priznanja
POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA INOVACIJE 2020.
Pomurska gospodarska zbornica letos že devetnajstič zapored nagrajuje najboljše inovacije
pomurske regije. Priznanje predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom pomurskih
podjetij in njenih inovatorjev in s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in širše.
V vseh teh letih je bilo podeljenih že 137 priznanj, 306- tim inovatorjem in razvojnim
skupinam.
Na letošnji razpis je v razpisanem roku prispelo devet vlog, ki jih je strokovna komisija pod
vodstvom dr. Saše Štraus v skladu z veljavnim Pravilnikom o podeljevanju priznanj
inovacijam pregledala in ocenila, ter podelila eno bronasto, štiri srebrna in štiri zlata
priznanja.
* Prve tri zlate inovacije so bile poslane na nacionalni nivo med 40. najboljših v RS Sloveniji,
podelitev in razglasitev nacionalnega nivoja bo v ponedeljek 30.11.2020 ob 20 uri.

ZLATO PRIZNANJE
AVTORJI

MATJAŽ PAVLINJEK
SUZANA FLISAR

PODJETJE

ROTO d.o.o.

ZA INOVACIJO

PE ČOLN - IZDELAN PO POSTOPKU ROTOLIV TEHNOLOGIJE

ROTO 450 je hiter in kompakten čoln z večstransko uporabnostjo. Njegova velika prednost je, da je v celoti
izdelan v enem kosu po rotacijskem postopku v 3-slojni tehnologiji. To mu zagotavlja izjemno togost kljub
nizki teži, veliko nosilnost in majhno občutljivost na udarce. Zaradi dovršene oblike in unikatnega načina
izdelave, je izjemno enostavno vodljiv ter okreten, rezultat vsega navedenega pa je velika varnost in
sigurnost pri sami plovbi.
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ZLATO PRIZNANJE
AVTORJI

SIMON HORVAT
ANDREJ SMODIČ
ANDREJ ŠINKOVEC

PODJETJE

PARADAJZ d.o.o.

ZA INOVACIJO

PAPIRNATA VREČKA IZ VLAKEN, PRIDOBLJENIH IZ STEBEL RASTLIN PARADIŽNIKA

Izdelala se je vrečka iz papirja, ki so ga pridobili iz vlaken stebel paradižnika lušt. Stebla paradižnika
vsebujejo celulozna vlakna, ki so jih z izbranimi metodami izolirali in iz njih na paprnem stroju izdelali
papir. Odpadek je tako postal surovina. Vzpostavil se je cikel krožnega gospodarstva, kjer se predelana
surovima ponovno uporabi za produkt z dodano vrednostjo, na koncu pa je vrečko možno kompostirati na
domačem kompostniku ali odložiti med odpadno papirno embalažo.
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ZLATO PRIZNANJE
AVTORJI

TADEJ GLAVAČ

PODJETJE

GO4GOAL d.o.o.

ZA INOVACIJO

INTELIGENTNO ZASNOVANE ŠPORTNE NOGAVICE GO4GOAL

GO4GOAL so inteligentno zasnovane športne nogavice, ki z dodanimi visokotehnološkimi vlakni odlično
uravnavajo toploto in vlago nog, se popolnoma prilegajo nogi ter nudijo izredno udobje in odlično oporo
stopalu. Natančno oblikovana in skrbno nameščena UltraGrip tehnologija preprečuje drsenje v športnih
copatih in tako poskrbi za odlično kontrolo. Za zaščito posameznega dela stopala poskrbi posebna tkanina
z inovativnim gostim pletenjem. Nastale so v Sloveniji na podlagi raziskav in strokovnih mnenj različnih
strokovnjakov (ortopedov, fizioterapevtov, strokovnjaki za tkanine) in športnikov.

4

ZLATO PRIZNANJE
AVTORJI

RAZVOJNA EKIPA POMGRAD

PODJETJE

POMGRAD d.d.

ZA INOVACIJO

PROTOTIP ZABOJNIKA ZA ODLAGANJE NIZKO IN SREDNJE
RADIOAKTIVNIH ODPADKOV NSRAO

Izdelava in testiranje prototipov odlagalnih zabojnikov za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih
odpadkov bo za jedrsko varnost ključen element odlagališča Vrbina za podjetje Pomgrad pa pomemben
razvojni projekt. Izdelani so bili prototipi zabojnikov velikosti 1,95 m x 3,30 m iz betona visoke trdnosti s
predvideno življenjsko dobo 300 let. Za preverbo optimalne rešitve je bil narejen test 40 ton težkega
zabojnika s prostim padcem iz višine 30 cm., test prevrnitve in test nosilnosti dvigalnih nastavkov
zabojnika. Vsi testi so bili uspešno opravljeni.
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SREBRNO PRIZNANJE
AVTORJI

GREGOR MAJCEN
MATEJ DUH
BOŠTJAN LIPOVEC

PODJETJE

CLEANGRAD d.d.

ZA INOVACIJO

VRATA Z NAPIHLJIVIM TESNILOM ATD 100

Inovacija predstavlja novost tako na nacionalnem nivoju kot tudi v mednarodnem okolju. Vrata z
napihljivim tesnilom so produkt višjega cenovnega razreda, s čimer pozitivno vplivajo na donosnost
realiziranih poslov in dvig dodane vrednosti na zaposlenega. Vrata z napihljivim tesnilom omogočajo
prilagajanje različnim pogojem poslovnih procesov in zagotavljajo najvišjo možno raven varnosti v
reguliranih prostorih. Dosledno tesnjenje namreč omogoča uporabo v najtežjih pogojih vseh kategorij
čistih prostorov, saj z ustrezno avtomatiko natančno nadziramo tesnjenje vrat. Izvedba vrat se prilagaja
zahtevam kupcev, in sicer jih je možno opremiti s steklom, s čitalcem brezstičnih kartic, alarmi in
detektorji ter različnimi senzorji, ki z ustrezno avtomatiko omogočajo dostop v prostore in iz njih. Vrata so
testirana pri Zavodu za gradbeništvo Slovenije.
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SREBRNO PRIZNANJE
AVTORJI

GORAN ĐUKIČ
MIHA JURJOVIČ
METOD MEOLIC

PODJETJE

MEDICOP d.o.o.

ZA INOVACIJO

VARNOSTNE, OBLIKOVNE IN PROIZVODNE REŠITVE
V VOZILU MEDICOP PROSAVER CR

ProSaver CR predstavlja mejnik med Medicopovimi reševalnimi vozili, saj je sinonim sodobnega razvoja,
inovativnih tehnologij, varnosti, oblikovanja in izredne vidljivosti. Modularna zasnova svetlobne
signalizacije po celotnem obodu vozilo ProSaver CR uvršča med najvidnejše v svoji kategoriji. Izpopolnjena
aerodinamika zagotavlja, da zračni upor vozila ostaja skoraj enak izvirnemu. Inovativne konstrukcijske
rešitve pa zanesljivo povečajo varnost vozila. Razvijali so ga z namenom, ustvariti izjemno reševalno
vozilo, prilagojeno ekstremnim zahtevam reševalnih služb tudi na tujih trgih.
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SREBRNO PRIZNANJE
AVTORJI

ELIZABETA ŠKRGET
TINA HORVAT
JOŽICA DOMITER
KARMEN JERIČ
JOŽICA HARTMAN
DEJAN VRABELJ
DANIJELA FICKO
MILAN CIGUT
STANISLAV ŠTOTL
JERNEJ DOMONKOŠ
prof.dr. ABDULAH GAGIĆ

PODJETJE

LEK VETERINA d.o.o.

ZA INOVACIJO

INOVATIVNI RAZVOJ ALTERNATIVNIH NARAVNIH ANTIBIOTIKOV

Kot rezultat razvoja strokovne skupine Lek Veterina, sta pri razvoju alternativnih naravnih antibiotikov
nastali tekoči dopolnilni krmni mešanici HerbaSalm in HerbaSalm Forte za perutnino, z naravnimi
rastlinskimi ekstrakti za spodbujanje apetita in stimuliranje zdravih prebavnih procesov. Inovacija izhaja
iz linije naravnih, fitogenih proizvodov, ki izboljšujejo izkoristljivost hranil in ekonomičnost v reji živali.
Izdelka vsebujeta preko 30% naravnih eteričnih olj najbolj učinkovitih rastlin kot sta timijan in cimet
skupaj z edinstvenimi naravnimi in naravi identičnimi antioksidanti kot sta olje rožmarina in vitamina E.
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SREBRNO PRIZNANJE
AVTORJI

BENJAMIN BOKAN
JERNEJ PELAN
MITJA ZRIM

PODJETJE

ARCONT d.d.

ZA INOVACIJO

TERASA Z LESENIMI SEGMENTI

Terasa z lesenimi segmenti je novi izdelek v produktni liniji skupine Containex, razvit v največjem
evropskem proizvajalcu modularnih bivalnih enot, Arcont d.d. in se trži pod sloganom The perfect place
for a break. Izdelek odlikuje raznovrstnost uporabe ob hkratni prilagodljivosti vsakemu uporabniku
oziroma zahtevam trga. S svojo modularno zasnovo uporabniku nudi različne možnosti njegove uporabe
tako v smislu postavitve samega izdelka v prostor, kakor tudi namenskosti. Izdelek odlikuje ojačana
nosilna konstrukcija in leseni segmenti, ki hkrati nudijo individualnost in odprtost.
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BRONASTO PRIZNANJE
AVTORJI

RAZVOJNA SKUPINA PIP

PODJETJE

MMS&SS d.o.o.

ZA
INOVACIJO

PROIZVODNI INFORMACIJSKI PORTAL

Trg ponuja različne rešitve za ERP sisteme za proizvodna podjetja. Težava pa je v tem, da le ti niso
prilagojeni končnemu uporabniku. Tako je bila PIP spletna aplikacija razvita za povezovanje ERP sistema s
sistemom MES in DMS za izboljšanje uporabniške izkušnje s prilagojenimi funkcijami za vsako raven
(finančno, kadrovsko, proizvodno in vodstveno). PIP modul je tako osnova za sledljivost materialov in
polizdelkov. Omogoča pa celovito spremljanje procesov. Poleg PIP aplikacije so na enostaven in cenovno
sprejemljiv način v mrežo povezali tudi strojni park. Povezava je bila realizirana preko arduino vmesnika z
ustrezno programsko kodo preko PLC Boarda. Tako je omogočen nadzor nad parametri delovanja in
pravočasno ukrepanje ob nastalih napakah. S PIP – proizvodnim informacijskim portalom pa se tudi
omogočajo prihranki na področju obvladovanja procesov in človeških virov.
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