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UVODNE BESEDE

Po letu in pol raziskav ter poizkusov mi je konèno uspelo. na sprejemu pri predsedniku vlade Borutu Pahorju in 
Izumil sem plovilo na podvodnih krilih - èoln, ki med ministru za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
plovbo lebdi nad vodo. Kaj sedaj? Kam naj se obrnem, da Gregorju Golobièu predstavila težave, s katerimi se 
bo èoln postal dostopen vsem, a bo hkrati ostal moj sreèujemo pri svojem delu. 
zašèiten izdelek, moj izum? V delavnici sem imel nekaj 
povsem novega, pa nisem znal napraviti naslednjega Eden izmed »rezultatov« tega obiska je Prvi mednarodni 
koraka. Na spletu sem našel združenje ASI - Aktivni sejem inovacij v Sloveniji. Letos sicer v manjšem obsegu 
slovenski inovatorji. Združenje ASI inovatorjem pomaga z – na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju smo najeli 150 
nasveti, kako naprej. Takoj sem vedel, da sem našel, kar m2 površine v hali A in še nekaj metrov na prostem za 
sem iskal. Združenje ASI mi je pomagalo poiskati pot do veèje inovacije, ki jih ne moremo pripeljati noter. Zaradi 
zašèite izuma in do predstavitve izuma domaèi ter tuji omejitve s prostorom smo letos lahko na sejem povabili le 
strokovni in nestrokovni javnosti. Moj namen je bil uspeti naše najveèje prijatelje – združenja s katerimi najveè 
na trgu. Deležen sem bil strokovnih nasvetov, hkrati pa mi sodelujemo. Vabilu se ni odzvalo le madžarsko združenje 
je združenje omogoèilo udeležbo na sejmih inovacij v MAFE, ker istoèasno prireja mednarodni inovacijski 
tujini. Tako sva šla z ženo Valerijo leta 2007 v Ženevo, sejem Genius v Budimpešti.  
kjer sem dobil srebrno medaljo za ekološki izum. Malo 
kasneje istega leta sva šla s sinom Gregorjem v London, Èlani združenja ASI imamo veliko idej in veliko dela. V 
kjer sem osvojil zlato medaljo in še eno zlato medaljo za prejšnjih letih so naši inovatorji s svojimi izumi hodili od 
najboljšo inovacijo iz tujine. Ob koncu leta 2007 sem se podjetja do podjetja in si prizadevali dobiti posel ter 
udeležil inovatorskega sejma IENA v Nürnbergu - nekako unovèiti svoje izume. Nekateri so obupali in 
»padla« je še ena zlata medalja. Leta 2008 sem prejel dve njihove inovacije tonejo v pozabo, drugi so stopili v stik s 
priznanji združenja ASI v Sloveniji ter bronasto medaljo podjetji v tujini in uspeli. Najnovejša primera sta izuma 
na sejmu na Kitajskem. inovatorjev Ivana Zrimška in Albina Smrketa. Zrimškov 

izum se prodaja v 19-ih državah, izum Smrketa pa v 
Svoje medalje in plovilo sem z velikim ponosom kazal velikih serijah proizvajajo v Kanadi. Izgubljeni priložnosti 
prijateljem, znancem, sorodnikom in strankam v našem za Slovenijo?
družinskem podjetju v Trzinu. Na naš skupni izdelek – 
plovilo na podvodnih krilih – je ponosna tudi moja Prioritetna naloga ASI je prepreèiti sedanjim domaèim 
družina, saj so vsi njeni èlani pri projektu aktivno inovacijam, da bi utonile v pozabo. Rešitev je  preprosta: 
sodelovali. V èasu, ko sem idejo èolna še razvijal, nas je po mnenju izumitelja, èlana ASI in èlana sveta ASI 
vsako uspešno testiranje plovila iskreno razveselilo. Tomaža Groma (ter seveda po mojem mnenju) bi moral 

vsako novo inovacijo takoj po zašèiti v Sloveniji dobiti 
Obiskovali so nas  novinarji razliènih televizijskih in »na mizo« minister za gospodarstvo ali minister za 
èasopisnih hiš, dajal sem intervjuje … Življenje se nam je znanost. Dati bi jo moral v presojo stroki, ki bi jo ocenila. 
spremenilo, izum je postal znan in mi z njim. Zahvala za Èe bi bila ocena pozitivna, bi država pomagala inovacijo 
to gre združenju ASI ter moji odloèitvi, da jih zaprosim za evropsko ali svetovno zašèititi ter se z inovatorjem 
pomoè. dogovorila o naèinu plaèila za izum. Nato bi ga zaèeti 

proizvajati v Sloveniji, prodajati pa po vseh trgih doma in 
Ko sva s sinom Gregorjem obiskala sejem inovacij v v tujini. 
Londonu, sva se v prekrasni, ogromni palaèi, kjer so 
razstavljali inovacije iz 38 držav, spraševala, kako je Država bi s tem ustvarila prijetno, ustvarjalno ozraèje za 
mogoèe, da pri nas v Sloveniji nimamo podobnega sejma. prizadevanja  izumiteljev, hkrati pa bi z njimi zaèela 
Smo tako rekoè dežela izumiteljev, saj letno patentiramo ravnati kot z državnim zakladom, kar tudi so.
približno 300 izumov. Sejem inovacij je za vsako državo 
velika in pomembna stvar. Sejem je nabor novitet in ASI smo zelo ponosni na prvi mednarodni sejem inovacij 
velika priložnost za proizvajalce in trgovce, da zaènejo s v Sloveniji. Javnosti lahko predstavimo naše prvovrstne 
proizvodnjo in trženjem popolnoma novih izdelkov – novitete. Veseli smo naših gostov, inovatorjev in inovacij 
izumov. To toliko bolj velja v èasu, ki ga zaznamuje hiter iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Srbije. 
življenjski slog in vedno veèje potrošniške potrebe.

K sodelovanju vabimo podjetja vseh panog, razvojne 
Morda pa bo nekoè tudi pri nas kakšen sejem inovacij, sva oddelke podjetij, podjetnike, trgovce, skratka vse, ki bi 
modrovala. Na tujih sejmih inovacij so naš predstavitveni lahko z proizvodnjo, trženjem in prodajo dvignili raven 
prostor obiskali številni obiskovalci. Zanimali so se za prihodkov v slovensko blagajno.
izdelke, si jih ogledovali, razpravljali o izumu ter iskali še 
boljše rešitve. Sejem je bil zelo dobro obiskan, a ASI verjamemo, da bo od sedaj v Sloveniji mednarodni 
obiskovalcev iz Slovenije ni bilo – kot da se inovacije sejem inovacij vsako leto, verjamemo  tudi, da bo 
naših podjetij in njihovih razvojnih oddelkov ne tièejo. naslednje leto na veèjem prostoru in da bomo nanj lahko 
V zaèetku leta 2009 sem iz »strateških« razlogov na povabili številna združenja iz tujine.
predlog Ane Hafner, tedanje odliène direktorice združenja 
ASI, sprejel direktorsko mesto. 
Januarja 2009 je delegacija 23-ih izumiteljev, èlanov ASI, 

Spregledane inovacije - 
izgubljene priložnosti

Tomaž Pevc,
direktor ASI
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Inovacije pomenijo uveljavitev novosti ali pomembnih izdelki in storitvami. Za razvoj je kljuènega pomena, 
sprememb v organiziranosti, naèinu vodenja ali v da inovacije dodajajo vrednost in vkljuèujejo tveganje, 
proizvodni in storitveni dejavnosti. Cilji uporabe zato je pomembno sodelovanje strokovnih timov, 
inovacij so izboljšanje uporabe znanja, poveèanje posameznikov inovatorjev in raziskovalnih institucij 
kakovosti storitev in splošne prepoznavnosti in ter države, saj ima vložek v inovativne produkte in 
uèinkovitosti pretoka storitev. V Sloveniji nam storitve visoko dodano vrednost.
primanjkuje predvsem inovacij trženja, ki pomenijo 
uveljavitev novih ali bistveno izboljšanih vzorcev ali Predpogojev, kako priti do inovacij, je veè; nanašajo se 
metod prodaje z namenom, da bi se poveèala na ugotovitev, da mora priti v organizaciji do številnih 
privlaènost storitev in izdelkov, aktivnejša promocija idej, da bi pozneje lahko prišlo do majhnega števila na 
zlasti okolju prijaznih tehnologij, storitev in trgu uresnièenih inovacij (na sto idej pride praviloma 
proizvodov. Še vedno imamo premalo organizacijskih manj kot pet uspešnih inovacij) ali pa na preprosto 
inovacij, ki bi bistveno zmanjšale stroške in izboljšale dejstvo, da ideje in inovacije lahko ustvarjajo le ljudje. 
produktivnost dela. Organizacijske inovacije so lahko Aktivni slovenski inovatorji (ASI) ugotavljamo, da se 
povezane z uspešnostjo in konkurenènostjo, ki sta v inovativnost obièajno razume kot uspešna uvedba 
sedanjem èasu kljuènega pomena. Z inovacijami je nekaj novih in uporabnih metod, tehnik, praks ali 
mogoèe izboljšati konkurenènost v pridobitnem spremenjenih proizvodov in storitev. Premalo je 
sektorju, v neprofitnih organizacijah in v javni upravi; razlikovanja med izumi in inovacijami. Izum je prvi 
tu inovacije temeljijo na visoki intenziteti izrabe pojav ideje za nov proizvod ali postopek, medtem ko je 
vhodnih virov, ne ukvarjajo pa se z vprašan inovacija prvi poskus, da ga spravimo v prakso. Prehod 

v inovativno družbo je zato predpogoj za prehod 
Sodobne organizacije dosegajo najveèjo inovacij v prakso, kjer imajo posamezniki – inovatorji, 

konkurenènost na globalnem trgu prav z inovativnimi odloèilno vlogo.

jem izhoda, 
saj mora biti kakovosten, inovativen, ekološko 
sprejemljiv. 

Prehod v inovativno družbo

UVODNE BESEDE

Dr. Marinka Vovk,
direktorica RIC
za Štajersko in Pomurje



Naši izumitelji skušajo vzpostaviti stike s slovenskimi univerz in inštitutov naj predloge skrbno analizirajo in 
podjetji in jim ponuditi svoje inovacije, odziv pa je po podajo oceno izvedljivosti, ekonomski strokovnjaki pa 
prièevanju mnogih izredno klavrn. Meseci teèejo v naj jih nato finanèno ocenijo s stališèa potenciala 
iskanju partnerjev, katerih ni na spregled, izumitelju pa ustvarjanja dodane vrednosti glede na svoje izkušnje 
se mudi, saj mora v roku enega leta, torej v èasu vse- pri trženju podobnih produktov v preteklosti.
svetovne prednostne pravice, inovacijo zašèititi tudi 
izven ozemlja Slovenije, kar pa predstavlja ogromen c) Za vse inovacije, ki pridejo skozi to sito, mora biti 
strošek, to je preko 100.000 EUR po patentu. Tega na razpolago dovolj sredstev, da se ustrezno 
najveèja veèina, oziroma èe hoèemo biti stvarni, noben mednarodno pravno zavarujejo v smislu zašèite 
individualni inovator ne zmore. Zato domaèe znanje industrijske lastnine in to najmanj tako široko, kot se 
ostaja v predalih ali glavah neobjavljeno (slednje je oceni, da je potrebno.
vsaj na varnem), ali pa vloge (modeli, patenti) po enem  
letu, ko prednostna pravica zapade, postanejo d) To naj ne bi bil veè javni nateèaj z vso navlako 
nevarovane, tako da do vsebin novosti lahko pridejo administracije, kjer morata inovator ali podjetje 
brezplaèno vsi, ki so za to zainteresirani. Èista izguba. dokazovati upravièenost do ponujenih sredstev, temveè 
Eni od takšnih gromozanskih izgub smo bili že prièa v aktivno iskanje same države, kje vse se nahajajo skriti 
primeru patentno nazašèitenih Elanovih 'carving' intelektualni potenciali, ki ob sedanjem pristopu 
smuèi. veèinoma ostajajo nerealizirani, unièeni ali neznani.

Menimo, da vse dotlej, dokler bo v Sloveniji vladala do e) Ustvariti je potrebno klimo, kjer bo država tista, ki 
novosti tako indiferentna klima, državni razvojni bo zahtevala nove ideje, jih zavarovala kot najveèjo 
razpisi sredstev za tehnološki razvoj ne bodo dosegali dragocenost, od slovenskih podjetij, ki prosijo za 
želenega uèinka, temveè bodo le dodatno izèrpavali raznovrstne finanène subvencije in davène odloge pa 
državni proraèun. Popolnoma neracionalno je, da zahtevala, da se lotijo dela. Šele nato bi jim finanèno 
podjetja in inštituti razvijajo nekaj od zaèetka (ali pa pomagala. Podjetja, ki slabo poslujejo, pa kljub temu 
samo pravijo, da razvijajo), patentnih vlog pa sploh ni ne bi želela pristopiti k temu programu, bi se morala 
predloženih, po drugi strani  pa že oblikovane ideje znajti na èrni listi prosilcev državne pomoèi in se znajti 
ostajajo v predalih ali umirajo na patentnih uradih. Po sama ali paè klavrno propasti.
nekaterih ocenah Slovenija vlaga v inovacije celo 16% 
veè od povpreèja v EU, dosega pa le 26% uèinka. f) Država mora svojim inovatorjem s svojim pristopom 

in delovanjem dokazati, da so družbeno zaželeni in da 
Èe gledamo popolnoma neobremenjeno na današnjo njihov inovativni smisel za državo mnogo pomeni. 
stvarnost, pridemo do sklepa, da bi morala podjetja v Fokus pozornosti je potrebno prenesti iz tajkunsko 
krizi inovatorje sama prositi za uporabo njihovih managerskih struktur, ki so si v preteklih desetletjih 
inovacij, ne pa da moramo inovatorji prosjaèiti, èe bi si bogato in veèinoma neupravièeno odrezale znaten del 
odgovorni v upravah blagovolili vzeti pol ure èasa, da pogaèe narodovega bogastva, na ljudi, ki ponujajo 
jim predstavimo novosti, ki nato romajo v tovarniški resnièno nekaj novega. Na voljo je namreè nova 
predal. vrednost, ki je ni potrebno nikomur vzeti, temveè se 

ponuja sama od sebe, v korist vsem strukturam naše 
Preprièani smo, da so inovativne ideje eden družbe, torej od države (davki), preko univerzitetnega 
najmoènejših virov za reševanje gospodarske krize, in industrijskega tehniènega ter vodstvenega kadra do 
vendar jih v naši lepi deželi veèina èaka v latentnem najnižje izobraženega delavca, ki bo dobil zaradi 
stanju, torej v predalih, ali žalostno propade na uradu, konjukturnega proizvoda zopet èloveka vredno delo in 
kar pomeni, da z njihovo vrednostjo kot država v plaèilo.
resnici ne razpolagamo.
 
Zato predlagamo:

a) Minister za znanost (ali minister za gospodarstvo) 
naj od svojih strokovnih služb, združenj izumiteljev in 
ostalega podpornega okolja zahteva, da mu nemudoma 
dostavijo na mizo vse potencialne inovacije, ki bi 
utegnile v prihodnosti prinašati naši deželi visoko 
dodano vrednost in so širše evropsko ali svetovno 
zanimive.

b) Ustrezne strokovne službe, sestavljene iz 
predstavnikov industrije, patentnih zastopnikov, 

UVODNE BESEDE

Zakaj še dolgo ne bomo mogli 
doseèi nivoja plaè najbogatejših 
evropskih držav

Tomaž Grom,
èlan sveta ASI
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1) ROLETA S FOLIJAMI

Inovator: Oliver Božiæ, Banja Luka
Podroèje: stavbno pohištvo
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 092714A, 4. 6. 2009
Stopnja razvoja: ideja
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Gre za okvir, znotraj katerega je valj z veè prozornimi 
folijami razliènih barv in razliènih gostot prepušèanja 
svetlobe. V okviru je tudi mehanizem za 
dvigovanje/spušèanje izbranih folij na željenih višinah. 
Dimenzije okvirja s folijami ustrezajo standardnim 
dimenzijam okenskih in vratnih okvirov in jih nanje 
zlahka montiramo.

Asocijacija inovatora 
Bosne i Hercegovine

Naslov: Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina

E-pošta: aibih1@bih.net.ba,
               sibih@smartnet.ba

Telefon/faks: 00 387 033 206 796

Mobitel: 00 387 061 190 211
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2) DIGITALNI MERILNIK PRETOKA VODE

Inovator: Oliver Božiæ, Banja Luka
Podroèje: vodovodne instalacije
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 
092721A, 12. 8. 2009
Stopnja razvoja: prototip, sodelovanje, iskanje 
partnerjev ...
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Namenjen je merjenju pretoka vode skozi pipo. Opremljen 
je z dvema prikazovalnikoma: eden prikazuje trenutni 
pretok (èe je le-ta veèji od naèrtovanega, se obarva rdeèe), 
medtem ko drugi prikazuje skupno kolièino porabljene vode 
za doloèeno obdobje.

3) BOLNIŠKA POSTELJNA KAD

Inovatorka: Vukosava Božiæ, Banja Luka
Podroèje: medicina
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 092710A, 9. 4. 2009
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Kad je izdelana iz upogljivega materiala. Pod 
nepokretnega bolnika se jo postavi na enak naèin kot 
posteljnino. Na gumijasti stranici je ventil za 
napihovanje in praznjenje. Ko se jo podstavi pod 
bolnika, napihnemo gumijaste stranice kadi. V dno 
kadi  je vgrajena odprtina za odvajane  tekoèine.
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4) LESENA OPEKA

Inovator: Djordje Æetko, Mladen Kapor, Trebinje
Podroèje: gradbeništvo
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje, iskanje partnerja in distributerja

Opeke/bloki, ki jih skladamo na naèin „lego 
kock“ (modularno spajanje; elemente 
spajamo tako, da postavljamo enega ob 
drugega ali enega na drugega). Ena lesena 
greda z navideznimi navpiènimi 
režami/zarezami zato izgleda, kot bi bila 
sestavljena iz veèih opek/blokov. Na tak 
naèin lahko postavljamo gredo na gredo in v 
enem dnevu zgradimo „brunarico“, ki 
izgleda, kot bi bila zgrajena iz opeke. 

5) ERGONOMSKO OBLIKOVAN STOL

Inovatorka: Radmila Drobiæ, Banja Luka
Podroèje: stoli za posebne namene
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 
082631A, 4. 1.2009
Stopnja razvoja: ideja
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, 
iskanje partnerjev ...

Ideja se nanaša na vrtljive stole, katerih sedalo je 
postavljeno na le en, centralni navpièen nosilec. Na dno 
nosilca  je pritrjen vibracijski mehanizem, ki je s 
sedalom povezan s štirimi „rogovilami“. Ko je 
mehanizem prikljuèen, sedalo vibrira tako, da se sedež 
pod uporabnikom trese. Uporabnik je tako prisiljen 
nenehno loviti ravnotežje, pri èemer ves èas delujejo 
mišice nog, mišice v predelu bokov, trebuha, hrbetnice 
...
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6) ZAVOJ - IMOBILIZATOR

Inovator: Zoran Dujakoviæ, Banja Luka
Podroèje: medicina
Zašèita: zahteva za priznanje patenta BAP 082625A, 29. 02. 2008; mednarodna zašèita: 
PCT/BA 09/00002, 27. 2. 2009
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev ...

Gre za veèslojno platno iz bombaža in steklenih vlaken, oplemenitenih z doloèenimi kemijskimi snovmi 
(vloga katalizatorjev in stabilizatorjev). Platno zlahka režemo in namešèamo - kot druge  medicinske 
obveze. Platno je 
luknjièavo (zaradi zraènosti 
in drugih ugodnih uèinkov 
na bolnika), dobavlja pa se 
ga vakuumsko pakiranega 
in  prevleèenega z 
nepropustno folijo. V 
trenutku, ko se ga zaène 
rezati na dimenzije, 
primerne velikosti 
zlomljene okonèine, se 
obveza zaène sušiti in 
strjevati, ter v 10-ih do 15-
ih minutah postane trdna 
kot mavèna obloga. Od 
mavène obloge je obveza 
približno petkrat lažja.

7) KAPSULA - ZAMAŠEK ZA STEKLENICE

Inovatorka: Magdalena Dujakoviæ, Banja Luka
Podroèje: zamaški  ali èepi za steklenice
Zašèita: v pripravi je zahteva za priznanje patenta
Stopnja razvoja: ideja
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Inovacija je sestavljena iz dveh delov: zgornji del je posodica (kapsula), v kateri je prašek, sirup ali 
podoben preparat za pripravo osvežilnega napitka, medicinske ali druge raztopine. Spodnji del je v obliki 
standardnega zamaška za steklenice z navojem. Ko posodico (kapsulo) nataknemo na steklenico z vodo, 
se dno zgornje posode samodejno odpre, tako da se preparat zmeša z vodo. Obstaja možnost zbiranja in 
reciklaže kapsul – 
zamaškov.
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8) NAPRAVA ZA SPREJEM INFORMACIJ

Inovator: Darko Dujmoviæ, Orašje
Podroèje: elektronika
Zašèita: patent HR 082238, 20. 12. 2007; 
mednarodna prijava: PCT/HR2007/000030, 01. 10. 2007
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev

Naprava omogoèa sprejem klicev s standardnih ISDN linij preko stacionarnega telefonskega prikljuèka, 
mobilnega telefona, interneta ali spletne klepetalnice. Samodejno zaznava klice, pri èemer prikaže 
številko klièoèega in podatke o 
naroèniku. Preko TCP/I povezave 
naprava prepoznava VoIP klice s 
pomoèjo SIP povezovalne 
tehnologije. V posebne sprejemnike se 
zapisujejo podatki o klicu, vkljuèno z 
dolžino in trajanjem klica. Naprava 
lahko pusti samodejno sporoèilo, v 
njeno delovanje pa se lahko vkljuèi 
tudi eden izmed 30 operaterjev v 
virtualnem kontaktnem centru in 
naroèniku zagotovi željene storitve.   

9) NERAZSTAVLJIVI VIJAÈNI SPOJ

Inovator: Enver Ibroviæ, Sarajevo
Podroèje: strojne montažne konstrukcije
Zašèita: patent, 20 let, BAP 021041, 1. 2. 2006
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev in distributerjev

Inovacija je sestavljena iz standardnega vijaka in matice, ki so jima pri montaži dodani trije novi 
elementi. Le-ti objamejo spoj tako, da ga je nemogoèe odviti. Takšne spoje uporabljamo na strojnih 
konstrukcijah (dvigala, mostovi, drogovi daljnovodov ipd.) z namenom zagotavljanja popolne varnosti 
pred poškodbami konstrukcije. 
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10) "RECIKLATOR" PLINOV, NASTALIH PRI ZGOREVANJU

Inovator: Ejub Karadžiæ, Prijedor
Podroèje: kemijsko in biološko preèišèevanje plinov, nastalih pri izgorevanju 
pogonskih goriv
Zašèita: patent, 20 let, BAP 021076, 20. 10. 2003 
mednarodna prijava: PCT/BA02/00002, 2002-09-04
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev ...

Naprava je zasnovana tako, da - skozi 
nekaj delovnih procesov - pripelje pline, 
nastale pri zgorevanju pogonskih goriv 
(npr. v peèeh, motornih vozilih ...) do 
rezervoarja z vodo, obogateno z 
doloèenimi razgrajevalci. V rezervoarju 
se vsi trdni delci spremene v tekoèe. Na 
ta naèin sta dosežena dva cilja:
 a) prepreèeno je onesnaževanje zraka;
 b) tekoèino iz rezervoarja lahko 
uporabljamo kot tehnološko vodo. 

11) PREÈIŠÈEVALNIK ZRAKA V ZAPRTIH PROSTORIH

Inovator: Ejub Karadžiæ, Prijedor
Podroèje: preèišèevanje zraka v zaprtih postorih
Zašèita: patent  20 let, BAP 072563, 31. 3. 2009
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev ...

Preèišèevalnik deluje tako, da 
vsesava zrak v prostorih 
(stanovanjih, pisarnah, 
tovarniških halah, dvoranah,  
restavracijah) in ga odvaja v 
vodni absorbent, ki zadrži 
vonjave, dim, alergene in 
ostale onesnažujoèe delce. 
Preèišèevalnik obenem 
zmanjšuje kolièino vlage v 
prostoru.  
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12) PRIROÈNI NOSILEC ZA ODLAGANJE ZAJEMALK

Inovatorka: Branka Kolar Mijatoviæ, Banja Luka
Podroèje: kulinarika
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 092627, 13. 3. 2009
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje parterjev in distributerjev

Nosilec je namenjen 
obèasnemu ali pogostemu 
odlaganju zajemalk, žlic in 
drugega pribora, ki ga 
uporabljamo pri pripravi - 
mešanju kuhanih jedi (juh, 
enolonènic, kompotov 
ipd). Postavimo ga tako, 
da ga imamo na dosegu 
roke (na štedilnik, mizo). 
Lahko ga obesimo na zid 
ob štedilniku in se tako 
izognemo kapljanju 
tekoèin po štedilniku in 
kuhinji.

13) PODSTAVKI ZA STEKLENICE

Inovator: Marinko Lovriæ, Široki Brijeg
Podroèje: gospodinjstvo in gostinstvo
Zašèita: patent, 20 let, BAP 021082, 12. 4. 
2006
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerja - 
distributerja

Gre za lesene podstavke, na katere steklenice in kozarce 
"prièvrstimo" tako, da ne morejo izpasti, zlahka pa jih 
prenašamo in postavimo na mizo.  Hkrati predstavljamo 
tudi razstavno stojalo za podstavke. 
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14) KLJUÈAVNICA BREZ KLJUÈA

Inovator: Rusmir Mustajbegoviæ, Bugojno
Podroèje: mehanika – stavbno pohištvo
Zašèita: patent  IP-08173/08-07II, 31. 3. 2008
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje, iskanje partnerjev in distributerjev

Kljuèavnico uporabljamo na notranjih vratih 
stanovanj, poslovnih zgradb ipd. Odpiramo ali 
zapiramo jo od znotraj. Ko so vrata (npr. otroške 
sobe, pisarne ipd.) zaprta, je to potrebno razumeti 
kot znak „prosim, ne moti“ („pišem domaèo 
nalogo“, „dogovarjam se s poslovnim partnerjem“ 
ipd.). V nujnih primerih lahko vrata v desetih 
sekundah odpremo z zunanje strani (èe npr. otrok, 
bolnik ipd. ostane zaprt v prostoru).

15) POSODA ZA SAMOSTOJNO BELJENJE LAS

Inovatorka: Alma Sadiæ, Srebrenik
Podroèje: kozmetika
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. 
BAP 082647, 1. 7. 2009
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje, 
licenciranje, iskanje partnerjev ...

Splošèena plastenka primerne velikosti  je po eni 
izmed daljših boènih strani rahlo zakrivljena, da se 
èim bolje prilega glavi/lasišèu. Na tej strani je 
vrsta luknjic; ko uporabnik stisne plastenko, 
skoznje izteka barva. Da se barva lepše razporedi, 
je za vrsto luknjic namešèena krtaèka, za njo pa 
glavnik.
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16) APARAT ZA STRIŽENJE S SESALNIKOM DLAK

Inovator: Dževad Dediæ, Srebrenik
Podroèje: roèna rezilna orodja
Zašèita: v pripravi je zahteva za priznanje patenta
Stopnja razvoja: ideja
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Na rezalne nožièe aparata za 
striženje je nataknjen valj, ki 
vedno prekriva del las/glave, ki 
ga trenutno strižemo. Valj je z 
upogljivo rebrasto cevjo povezan 
s sesalnikom; ko aparat striže 
lase, valj (sesalnik) vsesa vsako 
dlako!  

INOVACIJE UÈENCEV

INOVACIJE UÈENCEV

17) SOLARNA KAPA S SENÈNIKOM

Inovator: Armin Hadžiæ, Ilidža
Podroèje: kape - nosilci raznih predmetov, npr. beležnic, ogledal, svetilk, znaèk ...
Zašèita: v pripravi je zahteva za priznanje patenta
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Inovacija uporabniku 
omogoèa, da - medtem ko 
si s kapo s senènikom šèiti 
oèi in obraz pred moènimi 
sonènimi žarki - svoj 
mobilnik, fotoaparat ali 
kako drugo pripravo, ki 
deluje na baterije nižje 
voltaže, polni z elektrièno 
energijo.
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INOVACIJE UÈENCEV

INOVACIJE UÈENCEV

18) ZLOŽLJIVA MIZA

Inovator: Milan Milinkoviæ, Banja Luka
Podroèje: demontažne mize
Zašèita: v pripravi je zahteva za priznanje patenta
Stopnja razvoja: prototip 
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Osnovne znaèilnosti mize so: enostavno prenašanje,  preprosto sestavljanje in razstavljanje, uporabnost v 
razliène namene in za razliène prostore (zaèasne pisarne, sejmišèa, prostori za oddih ipd.) Miza je 
izdelana iz lesa ali v kombinaciji z drugimi materiali.

19) SVETLOBNI ZNAK ZA ÈRNE TOÈKE

Inovator: Emir Kadriæ, Sarajevo
Podroèje: prometna varnost
Zašèita: zahteva za priznanje patenta št. BAP 092723A, 17. 08. 2009
Stopnja razvoja: ideja
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Prometni znak bi se na za voznike uporabni oddaljenosti 
postavljalo pred težko obvladljive ovinke, velike naklone in 
druga mesta, ki zaradi svojega položaja in lege prometnice 
predstavljajo nevaren odsek – „èrno toèko“.  Radar na znaku 
odèita hitrost prihajajoèega vozila in na svetlobni tabli 
(približno 150 x 40 cm) vozniku prikaže, s kakšno hitrostjo 
se približuje potencialno nevarnemu odseku: rdeèa in 
oranžna barva mu narekujeta, naj zmanjša hitrost, zelena pa, 
da sme voziti z nespremenjeno hitrostjo. Barve so 
fluorescentne, pogonsko energijo pa prometni znak dobiva  
iz baterij in solarnega kolektorja. 
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Udruga inovatora Hrvatske 

Naslov: Dalmatinska 12 10000 Zagreb Hrvatska

Kontaktna oseba: Pavao Havlièek

Telefon: 00 385 1 48 86 540

E-pošta: uih@inovatorstvo.com

www.inovatorstvo.com 

1) PROTIZDRSNA OPREMA ZA OBUTEV 

Inovator: Nedžad Devoviæ
Podroèje: oblikovanje
Zašèita: D20080030
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerjev; na voljo je izdelek ali pravica do proizvodnje

Pripomoèek je del dodatne obutvene opreme, s pomoèjo katere prepreèujemo zdrse obutve na snegu in 
poledici. Pripomoèek je zložen v posebni torbici, ki jo lahko prenašamo s seboj ali hranimo v avtomobilu, 
po potrebi pa ga pritrdimo na 
èevlje. Na standardno moško ali 
žensko obutev ga zlahka 
namestimo. Izdelan je iz 
visokokakovostne gume, na 
kateri so protizdrsne izbokline. 
Material lahko oplemenitimo 
tudi z raznimi vonji. S 
protizdrsno opremo „Stop - Ice“ 
je gibanje na spolzki podlagi 
olajšano in manj nevarno, 
verjetnost padcev in zlomov pa 
je zmanjšana na najmanjšo 
možno mero.
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2) MOBILNA EKOLOŠKA HIŠA – MEK TEHNIX – PROJEKT PRIHODNOSTI

Inovator: Ðuro Horvat
Podroèje: ekologija, mehanika, stanovanje
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerjev; na voljo je izdelek ali pravica do proizvodnje 

- energetsko popolnoma neodvisna stanovanjska enota
- ekološko popolnoma neoporeèna, ne onesnažuje okolja
- odpornost na vse vremenske pogoje, potrese, poplave, požare
- izkorišèa izkljuèno alternativne vire 

energije
- omogoèa udobno bivanje, tako v hiši 

kot zunaj - v naravi
- enostavno upravljanje in vzdrževanje
- dolga življenjska doba
- možnost popolne reciklaže. 

3) KOMUNALNI SEPARACIJSKI ROTOR

Inovator: Ðuro Horvat
Podroèje: ekologija, mehanika
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerjev; na voljo je izdelek ali pravica do proizvodnje

Napravo uporabljamo za reciklažo komunalnih odpadkov, komercialnih industrijskih odpadkov, 
gradbeniških odpadkov …  Komunalni separacijski rotor lahko brez posebne priprave obdela do 30 ton 
odpadkov na uro. Kombinacija števila obratov in notranje konstrukcije spirale dvigne odpadke do 
doloèene višine in jih vrže na dno valjarja, s èimer postane loèevanje odpadkov zelo uèinkovito. Prednosti 
uporabe komunalnega separacijskega rotorja:

- velika uèinkovitost loèevanja
- poveèana zmogljivost prenosa, ki jo uravnavamo s številom obratov bobna 0-3 º/min
- možnost spremembe hitrosti vrtenja 

glede na vrsto odpadkov, ki jih 
loèujemo

- daljša življenjska doba naprave; njena 
optimalna konstrukcija zmanjšuje 
obrabo in vibracije bobna

- konstrukcija nosilnih in pogonskih 
koles, ki so prevleèena s trdo gumo, 
prepreèuje vibracije bobna in 
utrujenost materiala na mestih dotika

- nizki stroški vzdrževanja
- majhno število potrošnih delov
- visoka energetska uèinkovitost.
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4) ROTACIJSKA PILA

Inovator: Ivan, Tomislav in  Roman Kruniæ
Podroèje: mehanika
Zašèita: patentna prijava
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerjev

Inovativen hrvaški proizvod; univerzalno orodje za obdelavo s pomoèjo odvajanja delcev mehkih 
materialov, kot so: les, plastika, guma ipd. Orodje je namenjeno vgradnji na roèni rotacijski kotni 
brusilnik. Z vgradnjo tega orodja na kotni brusilnik je s pomoèjo odvajanja delcev mogoèe enostavno 
obdelovati mehke materiale, kot so les, plastika, guma ipd. Zaradi njegove zasnove je mogoèe 
odstranjevati veèjo kolièino delcev kot z brusno plošèo ali brusnim papirjem. Enostavna vgradnja in 
preprosta uporaba ne zahtevata posebnih strokovnih znanj in vešèin.

 5) KOAKSIALNI IN REZERVNI DIMNIKI

Inovator: Neven Milkoviæ
Podroèje: mehanika
Zašèita: P20080196A
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje partnerjev

®Inovacija z znamko Bonos  
- koaksialni dimniki se 
vgrajuje v veènadstropne 
stanovanjske zgradbe s 
plinskim ogrevanjem. V 
primerjavi s klasiènimi 
znanimi sistemi so njihove 
pomembne prednosti v 
tem, da zavzemajo manj 
prostora, montaža je 
enostavnejša in hitrejša, 
teža na dolžinski meter je 
petnajstkrat manjša, 
varnost je veèja, toplotna in 
zvoèna izolacija sta boljši.
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6) INFRAREDESIGN

Inovatorji: Ivana Žiljak, Vilko Žiljak, Klaudio Pap, Jana Žiljak Vujiæ
Podroèje: tiskarstvo
Zašèita: P20080466A
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje

S tiskom dvojne slike z uporabo infraredesigna dobimo dve projektirani stani obarvanja z neomejenim 
številom tonov. Prvo sliko vidimo le ob dnevni svetlobi, drugo sliko pa vidimo loèeno na infrardeèi 
svetlobi. Dve neodvisni grafiki, dve razlièni 
informaciji so lahko teksti, slike;  vektorske, 
bitne slike ali grafike, ustvarjene z 
algoritmom. Uporabo barve z dvojnimi 
“dnevno/infrardeèimi” lastnostmi lahko 
naèrtujemo pri proizvodnji materialov, 
papirja, tkanin. Uporabna je na podroèju 
oblikovanja zašèite na vseh grafiènih 
proizvodih: vrednotnicah, dokumentih, 
tiskovinah, embalaži, infrardeèih èrtnih 
kodah, na papirju, tekstilu, plastiki, pri zašèiti 
umetniških del, deklaracijah na proizvodih, 
pri zašèiti tekstila ... hkrati z zašèito znamke. 
Obstoj dvojne infraredesign slike dokazujemo 
s kamero s selektivnimi možnostmi gledanja 
tako pri dnevni kot pri infrardeèi svetlobi. 

Iz zdravniške ordinacije je prišla objokana žena, ki j peljala za roko 
deèka z namršèenimi obrvmiè. Zdravnikova sodba jo je moèno prizadela. 
„Zelo neprijetno mi je, ker vam moram to povedati,” ji je rekel zdravnik, 
potem ko je pregledal malèka in mu zastavil nekaj vprašanj, „toda vaš sin 
je umsko zaostal. Ne svetujem vam, da ga vpišete v šolo.” Istega dne so 
na družinskem posvetovanju sklenili, da malega vseeno vpišejo v šolo: saj 
bodo kmalu videli, kaj bo. Niso dolgo èakali. Ni še minil mesec, ko je 
prišla k staršem fantova uèiteljica in dejala: „Obupno je neumen. 
Nobenega smisla nima, da bi še naprej hodil v šolo.”
Deèek se je pisal Thomas Alva Edison. 

Edisona je neki moški vprašal, kakšen je njegov obèutek, ker je ob 
prizadevanjih, da bi odkril žarnico, ponovil toliko neuspešnih poskusov. 
Edison mu je odgovoril, da sploh ni bil neuspešen, temveè je le na veè kot 
tisoè uspešnih naèinov ugotovil, kako se žarnice ne naredi.
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Inovatorski center ASI

Naslov: Šutna 40 A, 1240 Kamnik

Telefon/faks: +386 (0)1 831 73 84

Mobitel: +386 (0)41 999 904

E-pošta: inovatorji@siol.net, inovatorji@gmail.com

www.center-asi.si

1) REZALNIK BALIRANE ŽIVINSKE KRME
 
Inovator: Jože Bider
Podroèje inovacije: kmetijstvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Rezalnik balirane živinske krme je prednostno predviden kot traktorska prikolica. Omogoèa zajemanje in 
nakladanje posamezne bale krme brez pomoèi druge osebe ter samodejno rezanje vanj naložene bale brez 
ostanka.

Prednosti:
- naprava je 50% cenejša od 

drugih podobnih rešitev
- uèinkovitost: voznik ne 

potrebuje tretje osebe, da bi 
mu pomagala

- primerna za kateri koli traktor
- naprava je moèna in robustna
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2) DISKASTI SEKALNIK LESA
 
Inovator: Jože Bider
Podroèje inovacije: kmetijstvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Nošen traktorski prikljuèek je narejen za 
drobljenje lesa do 20 cm premera in neomejenih 
dolžin s hitrostjo podajanja 8 m na minuto. 
Inovativna porazdelitev nožev na rezalnem disku 
in njihova oblika v primerjavi z do sedaj znanimi 
stroji prihranita 50% pogonske energije. Vsi 
sekanci so ravno prav veliki, ker ves narezan les 
potuje skozi kaliber oziroma ravno prav veliko 
odprtino ob vsakem nožu posebej. 
Sekalnik je od podobnih strojev cenejši za 
približno 35%.

3) ROTACIJSKE HIDRAVLIÈNE KLEŠÈE
 
Inovator: Rafael Cingerle
Podroèje inovacije: strojništvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: prodaja licence ali 
patenta
 
Klešèe uporabljamo za izgradnjo kamnitih 
podpornih zidov (ob cestah, reènih strugah, 
hudournikih in obalnih brežinah) ter za sanacijo 
plazov.
Prvi del klešè se vrti v obe smeri neomejeno, 
nato se drugi del prepogne za 90°, nakar se 
spodnji del klešè s tremi prijemalnimi kraki vrti v 
obe smeri neomejeno. 
S klešèami se lahko na delovnem podroèju - ne 
glede na položaj stroja (bagra) - doseže vse 
mogoèe kote. Prednosti so: do 6x hitrejše delo, 
veèji uèinek, veèja natanènost in kvaliteta, 
predvsem pa veèja varnost pri izvajanju del.
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4) PREPROSTA IN UÈINKOVITA IZOLACIJA OKEN IN VRAT
 
Inovator: Alojz Èarman
Podroèje inovacije: dom
Zašèita: avtorska pravica
Stanje razvoja: tehnologija
Poslovna namera: prodaja rešitve
 
Novost rešitve je zelo poceni, preprosta in 
izredno uèinkovita izolacija. Izvedba je 
uèinkovita tudi v primeru neravnih robov 
ali ukrivljenosti krila, kjer standardne 
rešitve z gumijastimi profili ali penastimi 
lepilnimi trakovi ne zadostijo. Izolacija je 
primerna tudi za vrata, kjer so izgube 
lahko zaradi velikosti in lege še veèje. 
Rešitev prepreèuje vdor vode, hladnega 
ali toplega zraka, zato pripomore k 
varèevanju z energijo in k varovanju 
okolja.

5) NAPRAVA IN METODA ZA ZGODNJE ODKRIVANJE DIABETESA
 
Inovator: Obrad Dabiæ
Podroèje inovacije: medicina
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Z napravo, imenovano 
»diabetoskop«, testiramo 
periferni živèni sistem na 
stopalih diabetikov. 
Metoda je zanesljiva in 
objektivna. Omogoèa 
odkritje bolezenskih 
sprememb v predklinièni 
fazi, je hitra, poceni in 
enostavna.
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6) UNIVERZALNI SANITARNI PROSTOR
 
Inovator: Obrad Dabiæ
Podroèje inovacije: sanitarije 
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: prodaja licence ali 
patenta
 
Univerzalni sanitarni prostor rešuje higienski 
problem v primeru prostorske stiske. Na 1 m2 
se nahajajo stranišèe, bide, umivalnik in tuš 
kabina. Rešitev je zanimiva tudi za stare, 
spomeniško zašèitene hiše, kjer nista možni 
predelava ali dozidava toaletnih prostorov.

7) ULTRABAKTERICIDNI IMPLANTAT
 
Inovator: Milan Divjak, Luka Divjak
Podroèje inovacije: zobozdravstvo 
Zašèita: patent
Poslovna namera: prodaja licence
 
Iznajdba za zdravljenje zobnega granuloma po 
novi metodi. Omogoèa tudi opravljanje 
temeljne znanstvene raziskave fenomena 
oligodinamiènosti, o katerem je do sedaj zelo 
malo objavljenega (oligodinamièen: tak, ki je 
uèinkovit že v zelo majhnih kolièinah).
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8) SVEÈA S PLAVAJOÈIM POKROVÈKOM
 
Inovator: Marjan Drev 
Podroèje inovacije: sveèarstvo
Zašèita: patent, avtorska pravica
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: licenciranje
 
Kovinski pokrovèek z izsekom za stenj in 
izboklinami za zrak, ki omogoèajo plavanje, je 
položen na površino voska v sveèi. Zagotavlja 
prenos toplote po preseku sveèe, nudi oporo stenju 
in plava na talini voska. S tem je dosežena popolna 
izraba voska pri nagrobnih sveèah.

9) SREDSTVO ZA ZMANJŠANJE PRAHU IN SMRADU
 
Inovator: Marjan Drev 
Podroèje inovacije: kemija
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelana rešitev
Poslovna namera: prodaja rešitve
 
Sredstvo je dodatek k vodi za pršenje, ki jo uporabljamo za prepreèevanje dvigovanja prahu. Gre za 
dodatek tekoèega vodotopnega polimera, ki zaradi makromolekul 3-4 krat podaljšuje èas sušenja. 
Molekule polimera združujejo prah v 
kepice in s tem prepreèujejo raznašanje 
prahu tudi po tem, ko je podlaga, po 
kateri smo pršili, že suha. Ker pa se po 
izhlapevanju vode tvori iz polimernih 
molekul tanek mikronski film 
termoplastiènega in visokoelastiènega 
polimera, ta mikro film prepreèuje tudi 
hlapenje smradu. Izdelek je primeren za 
uporabo na gradbišèih, pri razkrivanju 
salonitnih kritin, na deponijah, živalskih 
farmah …
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10) UNIVERZALNA SAMOHODNA VEÈNAMENSKA KOSILNICA
 
Inovator: Ivan Gregoriè
Podroèje inovacije: vrtnarstvo, kmetijstvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: licenciranje

Naprava je namenjena razliènim vrstam kmetijske, delovne, èistilne in vzdrževalne obdelave na 
okmetijskih in drugih površinah. Je samohodna, s pogonom v treh hitrostih, za strmine do 40  naklona. 

Omogoèa lahkotno in zdravju 
neškodljivo delo, saj ni 
prenašanja bremena, vibracij, 
mravljinèenja v rokah, 
vdihavanja izpušnih plinov in 
ropota – èemur vsemu so 
trenutno podvrženi uporabniki že 
obstojeèih naprav, ki so 
namenjene košnji, prekopavanju, 
rahljanju, obrezovanju vej in 
živih mej, obiranju oliv in pranju 
ploènikov in tlakovcev.

11) NAVOJNI VLOŽEK ZA STIROPOR

Inovator: Jože Gaènik
Podroèje inovacije: gradbeništvo
Zašèita: patent, model
Stanje razvoja: izdelek v prodaji
Poslovna namera: iskanje prodajalca in potrošnika

Navojni vložek za stiropor se uporablja za pritrjevanje lažjih elementov kot so svetila, poštni nabiralniki, 
strešne obrobe, izolacijske gumbaste membrane, itd. na toplotno izolativne fasadne ali notranje obloge na 
osnovi penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura). Rešitev tehniènega problema 
pritrjevanja oziroma sidranja v stiropor je možna z izpopolnjeno obliko navoja, ki je visok in njegov 
korak je dolg. Navoj vložka poteka rastoèe od konice in se zakljuèi odrezano s koncem navoja že pred 
glavo. Dimenzije odprtine vložka 
ustrezajo plošèatemu izvijaèu ali 
nvs nastavku za vgradnjo vložka 
in ustrezajo kovinskemu vijaku 
za pritrditev elementa.
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12) BOÈNI STABILIZATOR NAGIBA PLOVILA
 
Inovator: Tomaž Grom
Podroèje inovacije: šport, turizem, zabava
Zašèita: patent
Stanje razvoja: ideja z opisom delovanja in skicami konstrukcije, animacijo ter 
prototipom v izmeri 1 : 15
Poslovna namera: pravica uporabe patenta in licenènina v odstotku glede na prodajno 
ceno prodanih plovil
 
Boèni stabilizator sestavljata hidrodinamièno oblikovani lameli, pritrjeni na bok telesa plovila v višini 
nekoliko nad vodno gladino. Lameli zaradi svojega vzdolžnega nagiba navzgor od krme proti premcu 
nudita plovilu dodaten 
hidrodinamièni vzgon, ki vrtišèe 
nagiba pomakne od sredine plovila 
navzven in s tem poveèa izkoristek 
mase kobilice. Dodatni boèni vzgon 
plovilo izravnava in dviguje, kar 
zmanjša ugrez, izboljša krmarjenje 
in poveèuje kolièino zajete sile vetra 
v jadrih. S tem se hitrost plovbe 
poveèa. 

13) DVOKRAKA GIBLJIVA KOBILICA
 
Inovator: Tomaž Grom
Podroèje inovacije: šport, turizem, zabava
Zašèita: patent
Stanje razvoja: ideja z opisom delovanja in skicami konstrukcije, animacijo ter 
prototipom v izmeri 1 : 15
Poslovna namera: pravica uporabe patenta in licenènina v odstotku glede na prodajno 
ceno prodanih plovil
 
Dvokraka gibljiva kobilica je sestavljena iz dveh delov, fiksnega, ki je pritrjen v telo plovila, in gibljivega 

ov obliki dveh krakov, postavljenih pod kotom 90 , ki na spodnjem koncu nosita balastno maso. Gibljivi 
del se preko tipal, raèunalnika in 
hidravliènega ali zobniškega 
mehanizma odziva na nagib plovila 
in ga izravnava. 
Prednosti v primerjavi s klasièno 
kobilico so naslednje: 
- veèja hitrost plovila zaradi 

boljšega zajema sile vetra
- poveèano udobje brez preènega 

nagibanja palube
- enostavno reševanje nasedlega 

plovila 
- stabilna lega plovila ob oseki ali 

na kopnem
- manjši ugrez v nevtralni poziciji 

kobilice
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14) VODNI DRSALEC
 
Inovator: Tomaž Grom
Podroèje inovacije: šport, turizem, zabava
Zašèita: patent
Stanje razvoja: ideja z opisom delovanja, skicami konstrukcije in animacijo
Poslovna namera: pravica uporabe patenta in licenènina v odstotku glede na prodajno 
ceno prodanih plovil
 
Konstrukcija novega plovila omogoèa plutje z minimalnim vodnim uporom, saj sta statièna in 
hidrodinamièna plovnost funkcionalno loèeni. Že pri relativno majhni hitrosti plovilo v celoti izpluje na 
nivo vodne gladine. S tem se doseže minimalen kontakt z vodno maso, tako da je zaradi dobrega 
izkoristka potisne moèi mogoèe 
doseèi relativno visoke hitrosti 
plovbe že ob uporabi sorazmerno 
šibkega in varènega izvenkrmnega 
motorja (5 KS), hkrati pa zaradi 
pokonènega položaja potnikov 
plovilo med vožnjo omogoèa tudi 
natanèno vodenje, pregled nad 
okolico in sorazmerno visoko 
stopnjo udobja posadke. Plovilo je 
lahko in zložljivo, kar omogoèa 
transport celo na strešnem 
prtljažniku osebnega avtomobila 
in se v tem oziru dokaj približa 
prenosljivosti majhnih 
gumenjakov.

15) VSESMERNI PRIKAZOVALNIK
 
Inovator: Damjan Jurjavèiè
Podroèje inovacije: informacijski panoji in naprave, 
reklamni panoji, vizualne kumunikacije, oglaševanje 
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip/izdelek
Poslovna namera: 
- prodaja patenta/licenciranje ali 
- iskanje investitorja, ki bi pripravljen podpreti razvoj, 

zagon proizvodnje in trženje vsesmernih 
prikazovalnikov ali 

- dajanje izdelkov - prikazovalnikov v najem. 
 
»Korgograf« - vsesmerni prikazovalnik je naprava, ki omogoèa 
»videnje« z vseh strani. Medij predstavlja povsem nov in 
edinstven naèin vizualnega komuniciranja. Revolucionarna 
tehnologija omogoèa vsesmernost, to je enak prikaz slike 
vsakemu opazovalcu v obmoèju 360° okoli naprave. Vsi 
opazovalci v istem trenutku vidijo sliko na enak naèin 
(pravokotno). Naprava je lahko izdelana za statiène slike, 
natisnjene na plakat, ali za slike z LED elektronskimi displeji. Z 
vgradnjo visokoresolucijskih displejev bo v prihodnosti mogoèe 
izdelati vsesmerno televizijo. 
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16) POSTOPEK IZDELAVE KALUPOV Z BRIZGANJEM POTREBNIH 
MATERIALOV
                            
Inovator: Borut Kamšek, Roman Kamšek
Podroèje inovacije: livarstvo 
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek narejen po tem postopku
Poslovna namera: licenciranje, iskanje partnerjev, investitorjev

Izdelava kalupov z 
visokotlaènim in 
visokotemperaturnim 
brizganjem dvokomponentnih 
poliuretanov, poliurej in 
polimerov.

17) SISTEM MINERALNIH, PAROPROPUSTNIH OMETOV (KOT SUŠILNI IN 
ZDRAVILNI OMET)
 
Inovator: Ivan S. Klaneèek
 
Avtor sistema Ivan S. Klaneèek, dipl. ing. grad. teh., je že od leta 1996 edini Slovenec, ki je èlan evropske 
institucije WTA. Osnovni sistem je bil med prvimi v Evropi izumljen in patentiran že leta 1989. Zaradi 
vedno zahtevnejših evropskih tehnoloških kriterijev WTA je bil dvakrat tehnološko izboljšan. 
Pore omogoèajo gradbenemu materialu ali zidovom akumulacijo toplote, èe so suhe in votle. Èe se 
zapolnijo z vlago, to koristno funkcijo, ki prispeva k energetski varènosti, izgubijo. Suhe in votle pore v 
gradbenem tkivu so tudi varovalka pred poškodbami zaradi zmrzovanja pri nizkih temperaturah.
Sistem, imenovan »BIO KLAN« v bivalnih prostorih omogoèa optimalne klimatske pogoje za zdravo 
bivanje, na fasadah pa paropropustnost in trajnost kvalitete in veliko prispeva k energetski varènosti. 
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18) SISTEM BIO APNENIH BARV (ZA NOTRANJOST IN FASADE)
 
Inovator: Ivan S. Klaneèek
 
Sistem apnenih barv je tehnologija, za razvoj katere je bilo potrebnih deset let temeljitega 
ekperimentalnega dela, saj tako v Sloveniji kot v tujini ni bilo na razpolago tehnološke literature z 
informacijami o tem, kako kvalitetno obarvati apneno rudo ali gašeno apno. Inovatorju Ivanu S. 
Klaneèeku s sodelavci je to uspelo in nova tehnologija zdravilnih apnenih barv v 123-ih barvnih niansah 
se že uspešno prodaja v Sloveniji in vsej Evropi. Apnene barve so naravno dezinfekcijske, paropropustne, 
so regulator klime v prostoru in 
prispevajo k èlovekovemu 
dobremu poèutju ter k prihranku 
energije. So ekološko 
neoporeène.

19) NANOSILIKONSKI SISTEM ZA ZAŠÈITO MINERALNIH MATERIALOV 
 
Inovator: Ivan S. Klaneèek
 
Nanosilikonski sistem je namenjen zašèiti vseh zgradb, grajenih z mineralnimi materiali, v agresivnih 
klimatskih pogojih. Že 30 let samozašèita gradiv v zgradbah ne zadošèa za zagotavljanje trajne 
tehnološke kvalitete. Zaradi razliènih škodljivih plinov industrije in prometnih sredstev postaja ozraèje 
vse bolj agresivno in unièuje zgradbe in zdravje èloveštva. S pomoèjo nanosilikonskega sistema zašèitimo 
inženirske in infrastrukturne zgradbe velikih vrednosti ter zgradbe, ki so del  kulturne dedišèine, lahko pa 
tudi vse ostale zgradbe. Z 
uporabo sistema prispevamo k 
varovanju okolja, k varèevanju 
pri investicijah in k prihranku 
energije. 
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20) DUHOVNI WELLNESS
 
Inovatorja: mag. Lado Mihael Florjanèiè in Mojca Mihael 
Podroèje inovacije: alternativne finosnovne naprave
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: promocija in prodaja
 
Duhovni wellness s petimi zdravilnimi viri nam na izjemen naèin povrne zdravje in krepi imunski sistem. 
V èloveku zavladata notranji mir in harmonija.
 
 

 
21) NAPRAVA, KI ŠÈITI PRED NEGATIVNO OBREMENITVIJO
 
Inovatorja: mag. Lado Mihael Florjanèiè in Mojca Mihael 
Podroèje inovacije: alternativne finosnovne naprave
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: promocija in prodaja
 
»MAKRO M zašèita« je naprava, ki deluje na finosnovnem nivoju in naselja, pokrajine ali posamezne 
zgradbe, kot so bivališèa, bolnišnice, šole, gledališèa, poslovne zgradbe, hoteli, zdravilišèa itd. šèiti pred 
negativno škodljivo obremenitvijo (duhovnim nasiljem).

 

22) NAPRAVA, KI DAJE HRANI IN VODI MOÈ ŽIVLJENJA
 
Inovatorja: mag. Lado Mihael Florjanèiè in Mojca Mihael 
Podroèje inovacije: 
alternativne finosnovne 
naprave
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: 
promocija in prodaja
 
»IZVIR ŽIVLJENJA« je 
naprava, ki deluje na 
finosnovnem nivoju in daje 
hrani in vodi moè življenja 
(do 900.000 celic življenja na 
cm3).
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23) VAROVALO NADZEMELJSKIH VODOV
 
Inovator: Gregor Pevc
Podroèje inovacije: elektrodistribucija
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: prodaja 
izdelka, patenta
 
Varovalo nadzemeljskih vodov se 
enostavno natakne na vodnike, ki 
so izpostavljeni negativnim 
vremenskim vplivom (sneg, žled in 
veter) in jih varuje pred 
pretrganjem.

24) PLOVILO NA PODVODNIH KRILIH
 
Inovator: Tomaž Pevc
Podroèje inovacije: plovila
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek za prodajo
Poslovna namera: iskanje kupcev
 
Plovilo na podvodnih krilih pluje 
na svojstven naèin. Iz vode dvigne 
vse, kar za plovbo ni nujno 
potrebno, s èimer zmanjša vodni 
upor in porabo goriva, hkrati pa 
poveèuje stabilnost in s tem varnost 
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25) ELEKTRIÈNO ENOKOLO

Inovator: Aleksander Polutnik
Podroèje inovacije: prevoz, zabava
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prva serijska proizvodnja v 
teku 
Poslovna namera: možnosti sodelovanja, od 
licence pa vse do prodaje izdelkov - enokoles

Osnova elektriènega enokolesa je elektronsko vezje z 
žiroskopskim senzorjem in patentiran sistem krmiljena 
levo-desno. Tako enokolo je enostavno za uporabo (èas 
uèenja < 30 minut), majhno in lahko. Uporabljeni Li-
Ion akumulatorji zadostujejo za 3 ure oziroma 30 km. 
Najveèja hitrost je omejena na 15 km/h. V lanskem letu 
je inovacija prejela veè medalj na mednarodnih 
razstavah, trenutno poteka proizvodnja prve serije. 
Enokolo bo na voljo za kupce v jeseni 2009.

26) KLUBSKA MIZA
 
Inovator: Ferdinand Pretnar
Podroèje inovacije: pohištvo
Zašèita: model
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: iskanje prodajalcev
 
Klubska mizica je poseben model 
mize, ki omogoèa poceni izdelavo in 
široko uporabo.
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27) INTERAKTIVNA IGRAÈA
 
Inovator: Anže in Boris Soboèan
Podroèje inovacije: igraèe
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: licenciranje
 
Otrok z gibanjem (hojo, tekom, poskakovanjem) oziroma z izvajanjem gibov na mestu ali zelo omejenem 
prostoru, vpliva na smer in hitrost gibanja ter druge (svetlobne in zvoène) odzive igraèe. S primerjanjem 
odzivov igraèe z izvedenimi gibi lahko 
otrok ugotovi, katere gibe igraèa pozna 
in kako se nanje odziva. Za doseganje 
željenega naèina gibanja igraèe mora 
otrok prepoznati znaèilnosti (omejitve) 
prostora okoli njega ter dobro domisliti 
in natanèno izvesti zaporedja gibov. 
Igraèa  meri èas neprekinjenega 
gibanja in rezultat prikaže na 
prikazovalniku, ki je namešèen na 
njenem sprednjem delu. Za atraktivne 
gibe, na katere se igraèa odzove s 
svetlobnim signalom, dobi otrok 
dodatne toèke. 

28) AVTOMATSKO-ROÈNI GASILNI SISTEM
 
Inovator: Jože Stopar
Podroèje inovacije: gasilna tehnika
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: prodaja patenta, 
sodelovanje, prodaja novega izdelka
 
S posebno hitro spojko združimo roèni gasilni 
sistem in sistem za stabilno gašenje. Sistem 
lahko deluje kot obièajen roèni gasilni aparat 
ali kot stabilna gasilna naprava. Na videz je 
podoben roènemu gasilnemu aparatu /-kar tudi 
je/, le da je hkrati tudi gasilna baterija za 
stabilno gašenje. Aktiviramo ga lahko 
avtomatsko, termièno ali roèno.
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29) KOPALNIŠKI PRIPOMOÈEK ZA IZTISKANJE ZOBNE PASTE
 
Inovator: Janko Štifter
Podroèje inovacije: izdelki iz plastike, izdelki za dom
Zašèita: patent, blagovna znamka
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: prodaja licence za tuje trge, iskanje prodajalcev po razliènih 
distribucijskih kanalih v Sloveniji in na drugih trgih po svetu
 
»Tuby«, popolnoma nov kopalniški pripomoèek za iztiskanje zobne paste. Zobne paste ne odlagamo veè 
na umivalnik ali v kozarec, temveè dobi svoje mesto v kopalnici. Pripomoèek z obojestranskim lepilnim 
trakom pritrdimo na plošèice, 
ogledalo, omarico ipd. Z njim iz 
tube iztisnemo popolnoma vso 
vsebino, od vrha proti koncu. 
Primeren je za tube zobnih past 
vseh velikosti. Izredno enostaven 
za montažo.  Izdelek Tuby 
združuje enostavnost, praktiènost 
in uporabnost. 

30) PRIPOMOÈEK ZA IZTISKANJE VSEBINE (PREHRAMBENIH IN 
KOZMETIÈNIH IZDELKOV, LEPIL …) IZ TUBE 
 
Inovator: Janko Štifter
Podroèje inovacije: izdelki iz plastike, izdelki za dom
Zašèita: patent, blagovna znamka
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: prodaja licence za tuje trge, iskanje prodajalcev po razliènih 
distribucijskih kanalih v Sloveniji in na drugih trgih po svetu

»Tuby Walker« je kuhinjski pripomoèek za iztiskanje vseh vrst živil (majoneza, pašteta, paradižnik …) iz 
tube. Uporaba je enostavna.  
Omogoèa nam, da tubo 
popolnoma izpraznimo. 
Shranjevanje je preprosto, saj 
lahko Tuby Walker  skupaj s tubo 
shranimo v hladilniku. Izdelek je 
primeren tudi za iztiskanje 
kozmetiènih in drugih izdelkov v 
tubi.
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31) SPECIALNA GLAVA IN REZILA ZA LAHKE MOTORNE KOSE
 
Inovator: Alojz Tomazin
Podroèje inovacije: poljedelstvo, 
vrtnarstvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Nova rezila za ¨310 - 350 mm lahko v celoti 
nadomestijo rezilne nitke in vse vrste 
plastiènih noþev. Zaradi obstojnosti rezila 
zelo poredko menjamo ter tako zniþamo 
materialne stroðke in prihranimo èas. Rezila 
omogoèajo zelo uspeðno in varno koðnjo 
vseh vrst trave, tudi košnjo zelo visoke trave 
in mladega podrastja. Varovalni disk 
prepreèuje ovijanje dolge trave okoli glave.  

32) DISTANÈNI ŠÈITNIK
 
Inovator: Alojz Tomazin
Podroèje inovacije: poljedelstvo, vrtnarstvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Distanèni šèitnik skrbi za varno 
košnjo ob sadnem drevju, v 
vinogradih, ob žiènatih ograjah 
... Prepreèuje poškodovanje trt, 
dreves, cvetja, trganje ograj in 
ovijanje žice okoli glave.
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33) LONÈEK ZA KUHANJE
 
Inovator: Alojz Tomazin
Podroèje inovacije: pripomoèki za 
prosti èas
Zašèita: patent
Stanje razvoja: izdelek
Poslovna namera: licenciranje
 
Praktièen lonèek za kuhanje je nepogrešljiv na 
taborjenjih, izletih, pri kampiranju v naravi, na 
smuèanju, pri ribolovu, planinarjenju, na 
dolgih potovanjih... Popolna stabilnost, zašèita 
gorišèa pred vetrom in dežjem, maksimalen 
izkoristek toplote, majhna teža in prostornina.

34) MINI ZLOŽLJIVO MOTORNO KOLO
 
Inovator: Rajko Topolovec
Podroèje inovacije: vozila
Zašèita: avtorska pravica
Stanje razvoja: prototip 
Poslovna namera: prodaja rešitve
 
Mini zložljivo motorno kolo v dveh razlièicah – kot minimotor in kot skiro-motor. 
Gre za ekološko mini motorno vozilo (poraba goriva je minimalna) za eno osebo, ki ga je mogoèe v 
minuti pospraviti v 
kakršen koli prtljažnik 
avtomobila. Vozilo je 
primerno tudi za vožnjo 
po kolesarskih stezah in 
porabi minimalno kolièino 
goriva.
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35) INTERVALNO ELEKTRONSKO ZVOKOVNO STRAŠILO ZA PTIÈE NA 
VETRNI POGON
 
Inovator: Rajko Topolovec
Podroèje inovacije: vinogradništvo, sadjarstvo
Zašèita: avtorska pravica
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: prodaja rešitve
 
Ptièi so nadloga 
vinogradnikov, sadjarjev in 
vrtièkarjev ob zorenju plodov. 
Naprava samodejno z zvokom 
preganja to nadlogo, ponoèi 
pa se izklopi.
Uèinkovito preganja tudi 
kune, ki pogosto delajo škodo 
na vikendih in kmetijah. 
Baterija se polni na vetrni 
pogon.

36) KONSTRUKCIJA ŠTIRIH ELEMENTOV IN POSTOPEK 
PREOBLIKOVANJA ISTIH ELEMENTOV V DIDAKTIÈNI PRIPOMOÈEK ZA 
TKANJE
 
Inovator: Bojan Turunèiè
Podroèje inovacije: didaktièni pripomoèki, spominki
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: 
licenciranje
 
Konstrukcija štirih elementov 
tvori didaktièni pripomoèek 
za tkanje. S preobrazbo istih 
elementov pa nastane suvenir 
– kozolec (stog).
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37) IGRALNA TABLA S SISTEMOM ŠTIRIH TRODIMENZIONALNIH 
ELEMENTOV
 
Inovator: Bojan Turunèiè
Podroèje inovacije: namizne igre
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: licenciranje
 
Igralna tabla s sistemom štirih 
trodimenzionalnih elementov 
omogoèa igranje veèine svetovno 
znanih namiznih iger s kroglami, 
iger, ki se igrajo na šahovnici, ter 
tudi igranje nekaj novih iger. 
Tabla omogoèa polaganje in 
potisk krogel.

38) HARMONIKA Z NOVIM SISTEMOM BASOV
 
Inovator: Valentin Zupan
Podroèje inovacije: glasbila
Stanje razvoja: izdelek
 
Na novi klavirski harmoniki »Helikon 24« je na basni strani vgrajenih 24 helikon basov v dveh oktavah. 
Basi so postavljeni v štirih navpiènih vrstah z durovimi in molovimi akordi.
Z igranjem na to harmoniko lahko posnemamo bariton po tonskem obsegu in barvitosti tona. Sam sistem 
basov lahko uporabimo tudi za kromatièno in diatonièno harmoniko. Tehnološki razvoj v zadnjih letih 
nam omogoèa, da lahko harmoniko konstrukcijsko in oblikovno v mnogoèem izboljšamo, kar velja tudi 
za izvirnost zvoka. Zato izumitelj 
naèrtuje tudi diatonièno 
harmoniko Helikon 24, ki bo 
popolna novost na svetovnem 
trgu. 

 
Mirko Šlibar (na fotografiji) je 
prvi glasbenik, ki je zapisal in 
posnel izvirne skladbe za 
harmoniko Helikon 24. Pri založbi 
RTV Slovenija je izšla CD plošèa 
z naslovom Mi smo pa Tržièani, 
ki je v celoti posneta s to 
harmoniko.
Postavitev tonov na igralni deski 
je delo Petra Luzarja, inštrument 
pa je skonstruiral in izdelal 
inovator Valentin Zupan. 
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39) VZGONSKI MOTOR
 
Inovator: Marjan Zupanèiè
Podroèje inovacije: strojništvo
Zašèita: patent
Stanje razvoja: prototip
Poslovna namera: prodaja patenta 
 
Vloženo delo za delovanje vzgonskega 
motorja je delo kompresorja, pridobljeno 
pa delo vzgona, delo ekspanzije 
komprimiranega zraka in delo gibanja 
tekoèine. Pridobljeno delo na gredi 
motorja lahko neposredno izkoristimo, 
lahko pa  proizvajamo elektrièno energijo. 
Vzgonski motor lahko deluje neprekinjeno 
in je ekološko neoporeèen.

Prijatelj se je pritoževal izumitelju Thomasu Alvi Edisonu: 
"Vrtna vrata bi pa res lahko dal popraviti. Silno težko se odpirajo." 
Izumitelj se je nasmejal: "Tega ne bom storil. Vsakokrat, kadar kdo vrata 
odpre, se pretoèi s posebno napravo v vrtni rezervoar sto litrov vode. Zato 
pa imam tako lepo zelenjavo." 

Mesece in mesece je delal Edison veè sto poskusov z elektrièno žarnico, a 
vsaka snov je pregorela, ko je prišel vanjo elektrièni tok. Nazadnje je 
poskusil z ogleno nitko in glej – žarnica je zasvetila. Bilo je že pozno 
ponoèi, ko je iz laboratorija podaljšal žico do spalnice, zbudil ženo in ji 
ves navdušen pokazal, kaj se mu je posreèilo. Žena je zamežikala v luè in 
zarentaèila: „Ugasni že to neumno luè in pojdi spat!”
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1) PREHRANSKO BOGATI JAJÈNI NAPITKI IN POSTOPKI PRIDELAVE LE-
TEH

Inovatorka: Ivana Djujiæ
Podroèje: prehanski dodatki
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: možne so vse oblike sodelovanja

Inovacija se nanaša na proizvodnjo visokohranljivih in varnih napitkov. Napitki so namenjeni prehrani 
ljudi in živali. Izdelani so iz celih jajc ali njihovih delov (lupin, rumenjakov, beljakov). Za pripravo poleg 
jajc uporabljamo sadne in zelenjavne sokove, bogate z antioksidanti in drugimi biološko aktivnimi 
sestavinami, ki pomagajo organizmu pri optimizaciji pH vrednosti in jih v vsakdanji prehrani primanjkuje, 
ter èebelje izdelke in izvleèke iz zdravilnih zelišè in dišavnic. Jajèni napitki so izredno bogat vir vrste 
hranljivih snovi in drugih biološko aktivnih sestavin (termostabilni imunoglobin IgY, biliverdin), ki 
skupaj z minerali iz jajènih lupin telo varujejo pred acidozo. Tako pripravljene pijaèe vsebujejo kalcij in 
druge hranilne snovi v topni, èloveku in živalim primerni obliki, zato imajo veliko prednosti pred 
hranljivimi snovmi v obliki praškov, tablet ali kapsul.

»Izkušnje nam dokazujejo, da je narava uresnièenje najenostavnejših 
matematiènih idej.«

 A. Einstein
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2) DIETETIÈNI PROIZVOD, KI OPTIMIZIRA DELOVANJE JETER IN 
TREBUŠNE SLINAVKE 

Inovatorja: Ivana Djujiæ, Borivoje Djujiæ
Podroèje: prehrana
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: možne so vse oblike sodelovanja

DetoxANK  je dietetièni proizvod, pripravljen iz 100% naravnih sestavin (med, rastlinske sestavine). 
Preparat pomaga pri obnovi kompleksnih presnovnih funkcijah žlez z notranjim izloèanjem, posebno pri 
obnovi jeter in trebušne slinavke. Spodbuja izloèanje strupov in pomaga pri ponovnem vzpostavljanju 
normalnega delovanja jeter in trebušne slinavke. 

3) COMBINATION FOR FOLIAR SUPPLEMENTATION OF PLANTS WITH 
SELENIUM SALTS AND UREA

Inovatorka: Ivana Djujiæ, Milica Milovac
Podroèje: chemistry
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: product
Poslovna namera: all forms of co-operation are possible

The combination for foliar supplementation of plants with selenium and nitrogen was given. The ratios 
inside which the combinations of investigated nutrients provides efficient simultaneous application of 
selenium and urea to plants that growing in selenium deficient areas were defined. By foliar application 
of selenium salts and urea, we optimize contents of selenium, nitrogen and other, for crops quality, 
important parameters. Such nutritive high valuable crops are more resistant to external and internal 
stressors. Its production in selenium deficient areas assures better protection from metabolic disorders in 
food chain crop-animals-humans.  

4) THE PROCEDURE FOR FOLIAR SUPPLEMENTATION IN ORDER TO 
OBTAIN PLANTS WITH GUIDED CONTENT AND DISTRIBUTION OF 
SELENIUM

Inovatorki: Ivana Djujiæ, Milica Milovac
Podroèje: food
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: product
Poslovna namera: all forms of co-operation are possible

The procedure for foliar supplementation of crops in low Se areas with formulations on the basis of 
selenites or selenites and urea was defined. Its application in defined phases of crops development assure 
obtaining optimal selenium concentrations and distribution in crops for human and animal nutrition and 
induce optimization of other, for crops quality, important parameters. 

*Opomba urednice: ker za inovaciji pod številkama 2 in 3 nismo bili preprièani, da smo opise pravilno prevedli, smo jih pustili 
originalne, kakršne sta pripravili avtorici.
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5) STROJ ZA VŽIGANJE MIN V RUDARSTVU

Inovator: Drago Juriæ, dipl. ing. strojništva
Podroèje: elektronika
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje

Stroj za vžiganje min v rudarstvu, namenjen aktiviranju 1 - 120 elektrodetonatorskih vžigalnih kapic. Èe 
je potrebno razstreliti veèje 
minsko polje, obstaja 
možnost vzporedne vezave 
dveh strojev. Vgrajen logièen 
sklop za prikaz kontinuitete 
minskega polja. Aktiviranja 
minskega polja ni možno 
izvršiti, dokler ni dosežena 
naèrtovana napetost. vgrajeni 
„reed releji“ omogoèajo 
kompaktno konstrukcijo in 
veliko zanesljivost pri delu; 
elektronika zalita, izvedba IP 
64.

6) MONTAŽNI GRADBENIŠKI OBJEKT, ZGRAJEN 
IZ VNAPREJ IZDELANIH FEROCEMENTNIH 
ELEMENTOV

Inovator: Milenko Milinkoviæ, dipl. ing. el.
Podroèje: gradbeništvo
Zašèita: patent P-2009/0078
Stopnja razvoja: izdelek
Poslovna namera: sodelovanje, iskanje partnerjev ...

Izgradnja visokih gradenj - hal – z vnaprej izdelanimi gradbeniškimi 
elementi. Na ta naèin se hale gradi z le enim tipom elementa.
Postopek montaže: najprej postavimo posebej oblikovan jeklen oder, ki 
nosi težo elementa  (povezovalni element) in svežega betona 
armiranobetonskih lokov (nosilcev konstrukcije) v postopku 
monolitizacije. Hkrati vsebujejo tudi nosilce platform, s katerih delavci 
pri montaži hale opravljajo vse aktivnosti. Po vezavi betona v armirano-
betonske loke odstranimo jeklene loke – orodje. Najprej zapremo 
prostor (zgradimo zunanjo polcilindrièno lupino), uporabniku pa 
omogoèimo, da sam odloèa o notranjem etažiranju in pregrajevanju ter 
neodvisno postavlja temelje, pri èemer je izbira tehnologije prepušèena 
izbiri posameznika.
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7) INTEGRALNO NAPETA (TENSEGRITI) KUPOLA Z BREZMOMENTNIM 
OGRODJEM

Inovator: prof. dr. Miodrag Nestoroviæ
Podroèje: arhitektura
Zašèita: patent  v Registru patentov za intelektualno lastnino Srbije, št. 50181
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: širše sodelovanje, prodaja licenc, inženiring, izvajanje del

Tensegriti struktura je oblikovana kot 
rotacijsko simetrièna kupola na kvadratni 
osnovi. Njeno obliko in togost dosežemo z 
uporabo dvoslojne mreže prednapetih jeklenic, 
medsebojno povezanih z napetimi diagonalami 
in razprtimi pritisnjenimi razpirali. Ogrodje 
tensegriti kupole je oblikovano kot prostoren 
rešetkast kvadraten okvir, tensegriti kupolo pa 
prednapnemo z jeklenicami, ki se naslanjajo 
na robno konturo, razprto z vodoravnimi 
razpirali v tensegriti strukturi. Predvideni 
razponi kupole pri tej vrsti konstrukcijskega 
sistema so od 30 do 60 metrov, medtem ko je 
optimalna kolièina jekla v konstrukciji 15 – 20 

2kg/m . Kar se tièe montaže in prednapenjanja, 
tensegriti kupola omogoèa popolno realizacijo 
– pas za pasom; z montažo vsakega pasu 
dobimo stabilno avtonomno konstrukcijo.

8) DEMONTAŽNA GLAVNA VEZ ZA INTEGRALNO NAPETE  (TENSEGRITI) 
KONSTRUKCIJSKE SISTEME

Inovator: prof. dr. Miodrag Nestoroviæ
Podroèje: arhitektura
Zašèita: patent  v Registru patentov za 
intelektualno lastnino Srbije, št. 49545
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: širše sodelovanje, prodaja 
licenc, inženiring, izvajanje del

Demontažna tipska glavna vez za integralno napete 
(tensegriti) konstrukcijske sisteme sodi med prednapete 
prostorske gradbeniške konstrukcije, nanaša pa se na 
kovinsko glavno vez, ki jo uporabljamo pri izdelavi 
interaktivnega elementa v nosilni konstrukciji.  Tipska 
vez »tenes« je cilindrièno oblikovana. Sestavlja jo šest 
jeklenih plošèic, ostale pa so aluminijaste (tako zaradi 
zagotavljanja projektirane geometrije konstrukcije kot 
tudi zaradi razbremenjevanja glavne vezi). Plošèice so 
povezane z jeklenimi diski, ki se nahajajo na eni in na 
drugi strani cilindra. Diske  povezuje centralni jekleni 
vijak, ki ga preko konusa zavarimo neposredno na 
jekleno cev.
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9) NOV SISTEM NAMAKANJA Z 
IZKORIŠÈANJEM MOÈI VETRA

Inovator: Obrad Ristiæ
Podroèje: mehanika
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: prodaja

Podjetje Konrad iz Novega Miloševega predstavlja nov sistem 
namakanja z izkorišèanjem moèi vetra. Vsi deli sistema so 
mehanièni in enostavni za uporabo in vzdrževanje. Je edinstven 
tovrstni sistem (domaèi patent) in je postavljen na posestvu v vasi 
Lazarevo pri Zrenjaninu.
Tehnièni podatki vetrnice SN 500:
 - višina nosilnega stebra: H = 12 m
 - betonski temelj: 2 x 2 x 1.25 m
 - število elis: 2 (možne tudi 3 ali 4)
 - kapaciteta èrpalke 3 l/ obrat elise.

Rok dobave: 60 dni.

10) ZLOŽLJIVI PROMETNI ZNAK

Inovator: Obrad Ristiæ, Milan Vujaniæ
Podroèje: strojništvo
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: širše sodelovanje

Ker je zložljiv, je priroèen pri zavarovanju gradbišè. Zelo praktièen je, kadar moramo zašèititi jaške. Dva 
postavljena znaka sestavljata kocko. Znak je stabilen in ga veter ne more prevrniti. Ima tri noge. Pri 
transportu folijo (lice znaka) preklopimo navznoter; tako znak zašèitimo pred poškodbami. Zmanjšane so 
možnosti neželjenega premikanja 
in kraje. Pri transportu znak 
zavzame manj prostora, zato ga 
lahko prevažamo v avtomobilu. Z 
uporabo takšnih znakov bi lahko 
prihranili veliko betona, saj bi 
prepreèili stopanje po svežem 
betonu na gradbišèih. 
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11) PRENOSNA VARNOSTNA BARIKADA Z ZLOŽLJIVIM OPOZORILNIM 
ZNAKOM

Inovator: Obrad Ristiæ, Milan Vujaniæ
Podroèje: strojništvo
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: širše sodelovanje

Lastnosti znaka: 
1. viden je v vsakršnih vremenskih razmerah, ima svetlobno signalizacijo (utripalnike);
2. varen je pred samovoljim 

premikanjem znakov na gradbišèu, 
pred krajo;

3. barikada je konstruirana tako, da jo 
zlahka natovorimo ali raztovorimo 
(dvigalo ni potrebno); zlahka jo 
sestavimo ali razstavimo. Barikade so 
lahko razliènih velikosti in razlièno 
težke.

Barikado na  gradbišèu postavimo namesto 
izkopane zemlje,  ki prepreèuje padce v 
rov. Pušèanje zemlje na gradbišèu v 
deževnih obobjih povzroèa spolzkost 
cestišè ter polni jaške in kanalizacijo. Ko z 
delom zakljuèimo, vse pospravimo v 
barikado in zaklenemo.

12) MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA ZA FIZIKALNO-KEMIÈNO OBDELAVO 
VODE

Inovator: dr. Tomislav Trišoviæ
Podroèje: kemija
Zašèita: patent
Stopnja razvoja: prototip
Poslovna namera: sodelovanje

Dezinfekcija (kloriranje) pitne vode je osnovni proces 
obdelave in je po zakonu obvezna. Naprava ima 
generatorje za proizvodnjo spojin klora, hidroksi radikalov 
in ionov žlahtnih kovin, kot tudi pripomoèke za njihovo 
doziranje in spremljanje preostankov. Osnovne prednosti 
sredstev za dezinfekcijo so:
- izognemo se nastajanju triklorometana, ki nastaja, 

kadar vodo obdelamo samo s klorom;
- proces je popolnoma avtomatiziran;
- možnost uporabe tako v malih primestnih kot v 

velikih mestnih vodovodih;
- možnost kontrole in vodenja procesa na daljavo;
- znatno nižji stroški eksploatacije;
- prisotnost specializiranega osebja ni potrebna, kar 

omogoèa uporabo tudi v vaških vodovodih.
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13) ANTICELULITNI PROGRAM, KREMA IN KAPSULE

Inovatorka: dr. Danijela Vukotiæ
Podroèje: farmacija, kozmetika
Zašèita: patent, 
Stopnja razvoja: proizvod
Poslovna namera: sodelovanje, licenciranje

Proizvodi iz programa 
dorotea® delujejo 
globinsko in so zasnovani 
na razgradnji vezivnih 
vlaken, ki jih ustvarjajo 
celulitne celice 
(fibrolitièno delovanje). 
To je kljuèno pri terapiji 
celulita, saj odpiranje celic 
omogoèa izloèanje 
predhodno ujetih 
degeneriranih mašèobnih 
celic, tekoèin in toksinov. 
Delovanje preparata iz 
tega programa je tako 
terapevtsko v vseh štirih 
stopnjah celulita.

„Priznali so mi, da sem bil eden najveèjih izumiteljev. Morda sem to 
tudi danes, èe je ideja ekvivaletna delu; njej sem posvetil vse svoje 
neprespane noèi. Èe pa delo pojmujemo kot konkretno delovanje v 
doloèenem èasu, sem verjetno eden najveèjih lenuhov. Vsak napor pod 
prisilo zahteva žrtvovanje življenjske energije. Nikoli nisem plaèal te 
cene. Nasprotno, živel sem od svojih idej.“

Nikola Tesla

„Genialnost je sestavljena iz odstotka navdiha in 99 odstotkov znoja.
Nikoli nisem nièesar dobrega naredil zgolj po nakljuèju in tudi moja 
odkritja niso nakljuèna. Nastala so ob trdem delu.“

Thomas Alva Edison

„Èe bi ljudje vedeli, kako trdo sem moral delati, da so mi uspele te 
mojstrovne, bi se jim najbrž ne zdele veè tako èudovite.”

                                                            Michelangelo
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Združenje ASI (Aktivni slovenski inovatorji) je zaèelo svojega življenjskega sveta, svoje okolice in njenih 
delovati leta 2005, ko se je skupina izumiteljev oglasila vsakdanjih potreb … Izumlja torej po lastnih potrebah, 
pri Marijanu Steletu z željo, naj jim pomaga inovatorje željah in inspiraciji. Inovatorka Milena Potoènik je 
iz vse Slovenije ponovno povezati med seboj. Po recimo izumila pripravo za razbremenjevanje 
razpadu Slovenske podjetniško inovacijske mreže hrbtenice, ko se je njen sin zaèel pritoževati zaradi 
Slovenija namreè ni imela nacionalnega združenja boleèin v hrbtu. Jožeta Bajta je jezilo odpiranje 
inovatorjev. To sicer ni kakšen izjemen primer na svetu kozarcev za kumarice in marmelade z noži in kovanci, 
– kakor vem, tudi sosednja Italija ne premore zato se je domislil univerzalnega odpiraèa. Bojan 
združenja, paè pa imajo zato moèna združenja druge Turunèiè je ideje za svoje didaktiène igraèe dobil med 
naše sosede, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. svojim delom z uèenci v osnovni šoli. Obrad Dabiæ se 
Inovatorji so se tako leta 2005 najprej pridružili je svojega diabetoskopa domislil, potem ko je sam 
gospodarskemu interesnemu združenju GIZ R TIM iz zbolel za sladkorno boleznijo … Vsak izum ima svojo 
Žalca, marca 2008 pa je strokovni svet inovatorjev zgodbo.
sklenil, da je potrebno ustanoviti samostojno 
organizacijo, ki se bo ukvarjala izkljuèno s pomoèjo Institucionalnemu inovatorju na drugi strani predmet 
inovatorjem. Tako je nastal Inovatorski center ASI, raziskovanja najpogosteje doloèi organizacija, v kateri 
zavod za spodbujanje inovativnosti, ki je deluje v štirih je zaposlen. To je verjetno razlog za to, da so, kot 
regionalnih centrih. kažejo nekatere raziskave, neodvisni inovatorji 

sposobni ustvariti radikalnejše, bolj prelomne izume 
Poudariti je treba, da so èlani ASI specifièna skupina kot institucionalni inovatorji.
inovatorjev, lahko jih imenujemo »neodvisni 
inovatorji«: to so inovatorji - posamezniki, med Kljub temu se bojim, da bo neodvisnih inovatorjev v 
katerimi so nekateri tudi lastniki mikro podjetij, najveè prihodnosti vedno manj; zna se celo zgoditi, da bo ta 
pa je seveda tistih, ki so nekje zaposleni in izumljajo v vrsta naposled povsem izumrla. Ko je svet postal 
svojem prostem èasu. Tu so tudi upokojenci, študenti, globalna vas, patentna zašèita v Sloveniji, ki si jo nek 
brezposelni … Ta skupina je sicer številèno moèna – izumitelj še lahko privošèi, pomeni skoraj toliko kot 
po oceni Faraga Mousse, èastnega predsednika niè. Za mednarodno zašèito posameznik nima dovolj 
Mednarodnega združenja organizacij inovatorjev, sredstev. Patentne sisteme vse bolj obvladujejo tisti, ki 
prijavi vsaj 30% patentov v Evropi – vendar je hkrati imajo od njih najveèje koristi – multinacionalke. 
tudi najbolj zanemarjena (zelo malo raziskav se Uradniki v Evropskem patentnem uradu, ki se redijo od 
ukvarja s fenomenom neodvisnega inovatorja) in celo njihovih pristojbin, si seveda ne bodo prizadevali, da bi 
zasmehovana, èeš da gre za »garažne inovatorje« ali se kaj spremenilo in da bi patentna zašèita postala bolj 
»hobijaše«. dostopna posameznikom. Kdor nima dovolj materialne 

lastnine, si torej tudi intelektualne ne more privošèiti.
Ni torej presenetljivo, da se prav neodvisni inovatorji 
na svoji izumiteljski poti sreèujejo z najveèjimi Tako bo morda tale katalog èez kakšnih dvajset, 
ovirami. V razvoj in zašèito inovacij vlagajo iz lastnih trideset let tudi zapis o èasih, ko so še živeli neodvisni 
sredstev, medtem ko so tako imenovani »institucionalni izumitelji in »tavžentmojstri«. O èasih, ko je èlovek še 
inovatorji«, ki razvijajo inovacije v podjetjih in obvladoval tehnologijo in ne tehnologija njega.
inštitutih, za svoje delo plaèani. 
Vendar pa je pomembna prednost neodvisnega Ana Hafner
inovatorja ta, da lahko èrpa ideje za izumljanje iz 

Kdo so ASI
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