LUKA ŽNIDARŠIČ DVAKRATNI ZMAGOVALEC SEJMA INOVACIJ, TUDI
OSTALI SLOVENSKI INOVATORJI ODLIČNI
Ljubljana, 17. in 18. maj - Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala dvodnevna
prireditev Inovativnost – izzivi gospodarskega razvoja, v sklopu katere je potekal tudi 2.
mednarodni sejem inovacij v Sloveniji. Na le-tem se je predstavilo 95 inovacij iz osmih držav
– Avstralije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške,
Madžarske, Jemna, Romunije, Srbije in
Slovenije. V sklopu celotnega festivala pa si je
bilo poleg teh mogoče ogledati še 36 inovacij, ki
so se prijavile na razpis GZS – Območne
zbornice Ljubljana, več inovacij žensk inovatork
in študentov, predstavile so se tudi različne
organizacije podpornega okolja za inovacije.
Sejma se je udeležil tudi predsednik IFIA
(Mednarodnega združenja organizacij
inovatorjev) dr. Andras Vedres, ki je bil poleg
Predstavnik Asocijacije inovatora BiH Husein
Hujić razkazuje predsedniku IFIA in
predsedniku Državnega sveta inovacije
njihovega združenja.

predsednika Državnega sveta RS mag.
Blaža Kavčiča in ministra za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Gregorja
Golobiča uvodni govornik ob odprtju
prireditve. Po odprtju so si vsi slavnostni
govorniki pozorno ogledali razstavljene
inovacije. Minister Golobič, ki si jih je prvi
dan zaradi časovne stiske uspel ogledati le
polovico, si je vzel čas za ogled še naslednji
dan in pri tem tudi prisluhnil prisotnim
inovatorjem, ki so opozarjali na svoje
težave pri prenosu inovacij v gospodarstvo.

Octavian Plesa, predsednik romunskega združenja
inovatorjev, predstavlja ministru najboljše romunske
inovacije.

Inovator Franc Just razlaga
delovanje elektromotorja v pestu
avtomobila.

Prvi dan sejma je 95 inovacij, ki so bile
prijavljene na mednarodni sejem, ocenila
komisija, ki so jo sestavljali dr. Bela Boros iz
Avstralije, inženir Vladimir Vezmar iz Srbije
in predsednik sveta Inovatorskega centra ASI
Tomaž Grom. Drugi dan, 18. maja pa je
potekala slovesna podelitev priznanj in nagrad.
Po izboru strokovne komisije je 50 inovatorjev
za svoje inovacije prejelo medalje. Od
slovenskih inovatorjev sta zlati medalji prejela
Romina Znoj iz Ljubljane za novo molekulo
Dr. Bela Boros podeljuje posebno nagrado
za zdravljenje več vrst raka in Matjaž Režek
avstralskega združenja Matjažu Režku.
iz Maribora za elektroinštalacije brez
tehničnega sevanja. Slednji je navdušil tudi
predstavnike avstralskega združenja inovatorjev South-Pacific Innovation Transfer Society, ki
so mu v imenu svojega združenja podelili svojo nagrado – zlato stensko uro za najboljšo
inovacijo na sejmu. Po njihovem mnenju je inovacija velikega pomena, saj je vpliv
elekromagnetnih sevanj na zdravje ljudi v bivalnih prostorih podcenjen, pravih rešitev, ki bi
ga odpravljale ali bistveno zmanjšale pa na tržišču še ni.
Najvišje priznanje – veliko nagrado za
najboljšo inovacijo na sejmu pa je prejel
Luka Žnidaršič iz Ljubljane za FES –
pomožni električni pogon za jadralna
letala. To pa še ni vse, Žnidaršič je
namreč prejel tudi pokal IFIA
(Mednarodnega združenja organizacij
inovatorjev) za najboljšo inovacijo na
sejmu. Letalski inženir Luka Žnidaršič
je ob pomoči svojega očeta Matije
razvil svetovno novost za jadralna letala
- revolucionarno izvedbo pomožnega
pogona z lahkim, vendar zelo
zmogljivim brezkrtačnim
elektromotorjem v nosu letala ter
majhnim zložljivim propelerjem.

Luka Žnidaršič prejema nagrado IFIA za najboljšo
inovacijo.

Komisija IFIA je po dogovoru z GZS-OZL ocenila tudi vse inovacije, ki so bile razstavljene,
čeprav niso bile prijavljene na mednarodni sejem. Poleg Žnidaršiča, ki je prejel »IFIA Cup«,
so zlate medalje prejeli Tomaž Pevc iz Trzina za podvodno svetilko, podjetje Balder d.o.o.
za varilno masko in paleto samozatemnitvenih varilnih filtrov in MM Partner d.o.o. za
brezdotična varčna zatemnilna stikala. Erika Drobnič iz Železnikov pa je prejela nagrado
IFIA za najboljšo žensko inovacijo na sejmu in sicer za »otroško posteljico – tri v eni«, ki
spreminja svojo namembnost, ko ot rok raste.
Nagrado »IFIA Eco Cup« za najboljšo ekološko inovacijo na so prejeli raziskovalci Matjaž
Koželj, Boris Orel, Miha Steinbűcher, Ivan Jerman, Marjanca Vodlan in Matjaž Hafner
za silanski premaz za sončne termalne kolektorje. Nagrado za najboljšo podporno

organizacijo za inovacije pa je prejela GZS – Območna zbornica Ljubljana, ki je bila tudi
glavni organizator tega festivala. Nagrado je dr. Vedres izročil predsednici Marti Turk.
ČLANI ASI USPEŠNI TUDI V REGIJI
Na razpis GZS - Območne zbornice Ljubljana za izbor
najboljše inovacije v regiji se je prijavilo tudi več
članov ASI, ki prebivajo na območju
osrednjeslovenske regije. Najbolje se je odrezal Albin
Smrke (podjetje MSX d.o.o.), saj je bila njegova
inovacija MSX multisenzorska tehnologija najbolje
ocenjena med vsemi v regiji. Odlična sta bila tudi
Obrad Dabič, ki je za napravo in metodo za zgodnje
Albin Smrke, najboljši inovator
osrednjeslovenske regije.

odkrivanje diabetesa prejel zlato priznanje in Milena
Potočnik (podjetje Trol d.o.o.), ki je za pripravo za
razbremenjevanje hrbtenice prejela srebrno priznanje.

