
 
 
 
 
 

 
Murska Sobota, 24.11.2022                            » Sporočilo za javnost » 

  

DAN POMURSKE INOVATIVNOSTI -  NAGRAJENE INOVACIJE  
POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2022 

 
Pomurska gospodarska zbornica podeljuje letos že 21-tič priznanja najboljšim 

inovativnim podjetjem in inovatorjem  
 
Spoštovani, 

 

Pomurska gospodarska zbornica je letos že enaindvajsetič zapored povabila pomurska podjetja in inovatorje, da 

predstavijo svoje dosežke na področju razvoja, raziskav in prijavijo svojo inovacijo na razpis za inovacije pomurske 

regije. PGZ priznanje predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom pomurskih podjetij in njenih 

inovatorjev in s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in širše. Na letošnji razpis je v razpisanem roku prispelo 

šest vlog, ki jih je strokovna komisija pod vodstvom dr.Tjaše Zupančič Hartner, dr.Saše Štraus in mag.Danijela 

Copota, v skladu z veljavnim Pravilnikom o podeljevanju priznanj inovacijam, pregledala in ocenila ter podelila 

dve srebrni in štiri zlata priznanja. Vse zlate inovacije PGZ so bile poslane na nacionalni nivo in bile nagrajene z 

enim zlatim priznanjem, dvema srebrnima in enim bronastim  priznanjem. 

 

Dobitnik priznanja Pomurskega društva za kakovost – Zlati znak kakovosti 2022 pa je podjetje Virs iz Lendave.  
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ZLATO PRIZNANJE 

INOVATORJI Gregor Majcen 
Matej Duh 
Božidar Rubin 
Boštjan  Lipovec 
Marta Lorenčič 

PODJETJE Cleangrad d.o.o. 

ZA INOVACIJO Drsna vrata za čiste prostore 

Drsna vrata za čiste prostore omogočajo prilagajanje različnim pogojem poslovnih procesov in doprinašajo k 

zagotavljanju najvišje stopnje varnosti v reguliranih prostorih. Vgradnja je omogočena ne glede na tip 

stenskega sistema, omogočena pa je tudi popolna poravnava s katero koli vrsto talne obloge. Precejšen 

poudarek je na dejstvu, da omenjena vrata lahko v celoti sčistimo oz. dezinficiramo vse površine in sicer z zelo 

agresivnimi čistilnimi sredstvi, hkrati pa omogočajo hitro in enostavno vzdrževanje krmilnih delov vrat, brez, 

da bi posegali v čisti prostor. Vrata so prav tako opremljena z lovilci trdih delcev kateri preprečujejo padanje 

delcev v čisti prostor. Vodenje krila na tleh je narejeno na način, da ustvarja minimalno število delcev, je brez 

gibljivih delov ter enostavno za čiščenje. 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. 
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ZLATO PRIZNANJE 

INOVATORJI Robert Gönc 

Tjaša Zupančič Hartner 

Ivica Belović 

Matej Pucko 

Marko Čuš 

Sabina Sobočan 

PODJETJE Varis Lendava d.o.o. 

ZA INOVACIJO Vitka LSCC - GK stena 

Trajnostna gradnja in prenova stavb sta ključni za trajnostni razvoj družbe. Današnje gradnje bivalnih objektov 
zahtevajo uporabo trajnostnih materialov in tehnologij za varno, zdravo, ciljnim uporabnikom prilagojeno 
bivanje. »Vitka stena« je samonosilni konstrukcijski element, narejen s ciljem prilagoditi prostor potrebam 
uporabnika in povečati bivalno površino modula stavbe-gotove kopalnice, ob tem pa znižati težo izdelka, 
stroške vzdrževanja, zagotoviti požarno odpornost, toplotno prevodnost, zvočno izolativnost, zagotoviti 
prijetno, zdravo klimo bivalnega modula, ki se vgrajuje tudi v več deset nadstropij visoke stavbe in je narejen 
po merah, potrebah posameznika za »zeleno prihodnost«. 
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ZLATO PRIZNANJE 

INOVATORJI Damir Škraban 
Gašper Tompa 

PODJETJE Avirings d.o.o. 

ZA INOVACIJO Sledilni obroček za športne golobe 

GPS sledilni obroček za športne ptice je najlažji GPS sledilnik na svetu, ki ne obremenjuje ptice med letom. GPS 

obroček zagotavlja podatke entuziastovem, golobarjem ‐tekmovalcem, še bolj pomembno pa je da zagotavlja 

podatke, ki jih lahko uporabimo za tekmovanja in športne stave. Dodatno je razvita še podporno programska 

oprema, bazirana v oblačnem sistemu, ki analizira podatke iz GPS obročkov in omogoča uporabnikom boljše 

razumevanje vedenja ptic v zraku. 
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ZLATO PRIZNANJE 

INOVATORJI Aleš Žekš 
Alen Kegl 
Vito Žalig 
Nuša Pavlinjek 
Matjaž Pavlinjek 

PODJETJE Roto Eco d.o.o. 

 

ZA INOVACIJO Ro-Pump Pametna hišna črpališča 

Hišna črpališča Ro-Pump so namenjena prečrpavanju odpadnih fekalnih ali meteornih vod v višje ležečo 

kanalizacijo ali čistilno napravo. Sklop hišnega črpališča je izdelan iz naravi prijaznega polietilenskega [PE] jaška 

in skrbno izbranih komponent, kot so krmilna naprava, potopne črpalke s podnožjem, nivojska oz. plovna 

stikala, nepovratni in zaporni ventili, tlačni cevovod in pokrov. Jašek črpališča je s pomočjo tehnologije 

rotomoulding izdelan iz recikliranega materiala, ki predstavlja vsaj 70% teže jaška. Zasnova jaška z polkrožnim 

dnom omogoča namestitev varčnih črpalk in izčrpanje celotnega medija iz črpališča, kar zmanjša število 

vklopov. Polkrožno dno jaška obenem omogoča vgradnjo črpališča na področjih z visoko podtalno vodo, kjer 

se  t.i. podstavek črpališča lahko zasidra v betonsko ploščo ali obbetonira z suhim betonom. Samo porabo 

energije se dodatno optimizira z uporabo krmilne naprave za upravljanje črpalk, ki v primeru manjših dotokov 

medija v črpališče napravo preklopi v varčni način in ji zagotovi daljšo življenjsko dobo. 

 

 

 
 

  



6 
 

SREBRNO PRIZNANJE 

INOVATORJI Inovacijski ekipi Saubermacher Komunala in Proing aplikacije 

PODJETJE Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. 

ZA INOVACIJO Mobilna aplikacija Saubermacher - Komunala 

Mobilna aplikacija podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., ki se ukvarja s storitvami zbiranja 

odpadkov, je namenjena uporabnikom storitev, katerim se želi približati storitve in jim omogočiti hitre ter 

zanesljive informacije. Njene prednosti so informacije in potisna sporočila o odvozu odpadkov, identifikacija v 

zbirnem centru s QR kodo, pregled obveznosti in plačil, enostavno naročanje storitev in podajanje reklamacij. 

Aplikacija je namenjena tudi zaposlenim kot učinkovit komunikacijski kanal. Z njo se želi še izboljšati kakovost 

storitev in zadovoljstvo strank. 
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SREBRNO PRIZNANJE 

INOVATORJI Darko Magdič 

PODJETJE Arcont d.d. 

ZA INOVACIJO Priprava za obračanje stenskih elementov 

Priprava za obračanje stenskih elementov je inovativni izdelek, v celoti zasnovan in izdelan v podjetju. Gre za 

prvo tovrstno in povsem namensko pripravo, ki hkrati rešuje dva izziva, produktivnost in skrb za zdravje 

delavca. Sama zasnova omogoča, da delo brez ogrožanja zdravja lahko opravlja tudi oseba ženskega spola, 

zato ima inovacija neposreden pozitiven vpliv na regijo, nesorazmerja na trgu dela in njeno socialno kohezijo. 

Inovacija je edinstvena tudi v tehničnem smislu, saj zasnova omogoči dve različni smeri gibanja hkrati. 

 

 

 
 

 

Vsako priznanje, tako na regijskem kot na nacionalnem nivoju je posebna čast, priznanje delu, trudu, ki ga vloži 
inovator/inovatorji v razvoj inovacije. Na Pomurski gospodarski zbornici smo vedno ponosni na dosežke podjetij 
iz naše Pomurske regije. Ponosni smo, da podjetja v naši regiji, tudi v teh nepredvidljivih časih vlagajo veliko 
napora, sredstev v razvojne, inovativne projekte.  
 
Čestitamo VSEM inovatorjem za vse dobre, odlične predloge, inovacije in seveda vodstvom podjetij, ki v svojem 
okolju spodbujajo inovativno razmišljanje in se zavedajo, da nas le razvoj in spodbujanje k inovativnemu 
razmišljanju in razvoju inovacij, peljejo v uspešen jutri. 
 
Zaključimo pa s sloganom dogodka DNEVA INOVATIVNOSTI 2022 -  »Z inovacijami presegamo meje«. 
 
 
Robert Grah, direktor PGZ       
dr. Tjaša Zupančič Hartner, predsednica komisije PGZ 

 


