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INOVA 2005
Predstavitev slovenskih mladih inovatorjev
na 30. hrvaškem salonu inovacij
dr. Borut Likar, Neža Peršolja
V petek 12. novembra 2005 se je v Zagrebu s
podelitvijo odličij zaključil jubilejni 30. Hrvaški
salon inovacij z mednarodnim sodelovanjem –
INOVA 2005, ki je sicer potekal od 8. novembra
2005. Na omenjeni razstavi že vrsto let sodeluje
tudi ljubljanski Inštitut za inovativnost in
tehnologijo - Korona plus d.o.o. ob podpori
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo.
Letos smo k sodelovanju povabili nekatere
odlične inventivne in inovativne projekte iz naših
natečajev, ki so se s svojimi nalogami odlično
izkazali, saj so prejeli dve zlati odličji, tri srebrna
in eno bronasto. Za mlade inovatorje, njihove
mentorje in šole predstavitve na takšnih
razstavah predstavljajo pomembno referenco.
INOVA 2005 je razstava inovacij in novih
proizvodov, tako izkušenih in uveljavljenih
inovatorjev kot tudi mladih, kjer vsako leto
organizirajo tudi veliko spremljajočih aktivnosti
ter atraktiven program nagrajevanja. Številna
odličja pripravljajo organizatorji na osnovi
odločitev mednarodne žirije. Letos so tako
podelili kar nekaj medalj razstavljavcem iz tujine
(Slovenija, Srbija in Črna gora, Bosna in
Hercegovina, ZDA, Velika Britanija, Rusija),
posebna odličja in pa nagrado Nikole Tesle za
najboljšega Hrvaškega inovatorja.

Vodno vozilo - surf na nožni pogon

Razstava INOVA se organizira vsako leto že
od leta 1971. Tako je praktično že simbol
inovatorstva na Hrvaškem, saj je v svojih
tridesetih letih pomagala zbrati, spodbuditi in
javnosti predstaviti več tisoč inovacij tako iz
Hrvaške kot tujine.

Hrvaški izum za nekajkratno povečanje
izkoristka vetrne turbine

INOVA 2005 – nagrajenci
NASLOV PROJEKTA

AVTORJI

Kolo za dosego svetovnega
rekorda

Damjan Zabovnik

Mobilna stružna naprava

Miha Pušnik, Urban
Tanjšek, Uroš Šket, Roman
Zupanc

Človek termobaterija

Timotej Homar, Jure
Senegačnik

Otroška postelja, predalnik in Anja Banovec
postelja združeni v en
pohištveni element
Analiza viskina iz bele omele
s prilagojeno metodo

Kristijan Jejčič

Slika na papirju iz rabarbare

Metka Pepelnak

MENTOR

ŠOLA

Priznanje

Podiplomski študij

zlato odličje

Roman Zupanc

Šolski center Celje – Poklicna
in tehniška strojna šola

zlato odličje

Zvonko Jagličič

Škofijska klasična gimnazija,
Ljubljana

srebrno odličje

Nada Matičič

Instituti Callegari, italijanska
šola oblikovanja, Ljubljana

srebrno odličje

Andreja Navršnik
Kačič, univ. dipl. inž

Škofijska gimnazija Antona
Martina Slomška, Maribor

srebrno odličje

bronasto odličje

Iskrene čestitke nagrajencem, njihovim mentorjem in šolam !

Predstavitev slovenskih invencij in inovacij

