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Razstava INOVA MLADI 2006 v Zagrebu
doc. dr. Borut Likar, Urška Mrgole
6.maja 2006 je v Zagrebu na Fakulteti za strojništvo in
ladjedelništvo potekala razstava INOVA MLADI 2006, ki
jo je organiziral Savez inovatora Zagreba. Razstava se je
zaključila 23. maja 2006 s svečano podelitvijo priznaj in
nagrad. INOVA MLADI 2006 je razstava invencij,
inovacij in novih proizvodov mladih, kjer je bilo
organiziranih tudi večje število spremljajočih aktivnosti ter
atraktiven program nagrajevanja. Številna odličja so
pripravili organizatorji na osnovi odločitev žirije. Letos je
na razstavi sodelovalo 39 osnovnošolcev, 38 srednješolcev
in 23 študentov ter drugih gostov iz Hrvaške.
K sodelovanju na razstavi so bili povabljeni tudi nekateri
nagrajenci našega Inštituta za Inovativnost in tehnologijo
(natečaj Eureka! 2005: Inovacija prinaša koristno novost
ter Poletite z idejo, ki ju podpira Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo).

Razstava INOVA MLADI 2006

Predstavitev slovenskih projektov

Predstavljeni projekti na razstavi INOVA MLADI 2006 so dobili naslednje nagrade:
• Zlato priznanje: Naprava za lomljenje tlakovcev, avtorji: Mario Čuček, Tadej Fidler,
Matej Verk, Roman Zupanc, mentor: Roman Zupanc, Šolski center Celje, Poklicna in
tehniška strojna šola,
• Zlato priznanje: Odtok, avtorja: Jernej Rajh, Martin Špes, mentor: Vili Vesenjak, Srednja
strojna šola Maribor,
• Srebrno priznanje: Urbanistična igra, avtor: Lavoslava Benčič, mentor: Martin Mele,
Inštitut in akademija za multimedije, Višja šola za multimedije,
• Srebrno priznanje: Analogna modernizacija modelov železnic, avtor: Nejc Stanič,
mentor: Robert Stegel, Srednja pomorska šola Portorož,
• bronasto priznanje: Razvoj vozila na hibridni pogon s prilagodljivo regulacije navora
pomožnega motorja, avtor: Bogdan Valentan, mentor: Igor Drstvenšek, Univerza v
Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
• Parkomat, avtor: Sebastjan Dobnik, mentorja: Edvard Trdan, Jožica Bezjak, Srednja šola
tehniških strok Šiška,
• GSM ALARM, avtorji: Miha Mramor, Rožle Palčar, Tomaž Todorovski, mentorji: Edvard
Trdan, Branko Vrečar, Jožica Bezjak, Srednja šola tehniških strok Šiška.

Komisija si je predstavljene projekte z zanimanjem
ogledala.
Inštitut za inovativnost in tehnologijo se zahvaljuje vsem, ki so podprli akcijo. Ti so: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, IEDC Bled, Fakulteta za management Koper, Istituti
Callegari, Slovenica življenje ter Butan plin.
Mini elektrarna na veter in sončno energijo –
projekt hrvaških osnovnošolcev

