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proizvodnja nove inovacije,« je 
po vrnitvi povedala Ana Haf-
ner, predstavnica slovenskega 
združenja inovatorjev ASI.
Trinajst slovenskih izumov je 
bilo prijavljenih v ocenjevalni 
del prireditve in tako so v pr-
vih dveh dneh obiskovali slo-
venski razstavni prostor tudi 
predstavniki žirije za ocenje-
vanje izumov, strokovnjaki z 
različnih področij, ki so oce-
njevali stopnjo inovativnosti 
in tehnični napredek izuma, 
njegovo tržno vrednost in prak-
tičnost ter nazadnje oblikovanje 
in predstavitev.
Na slovesni podelitvi medalj 
in priznanj ob koncu sejma je 
odličja prejelo pet slovenskih 
inovatorjev: zlato medaljo Jožef 
Vlah, srebrni sta dobila Miloš 
Beltram in Ivan Gregorič, 
bronasti pa Erika Drobnič in 
Tomaž Pevc.
Jožef Vlah iz Maribora je dobil 
zlato za univerzalno rotacijsko-
nihalno napravo, ki jo je razvijal 
vrsto let. Najprej je bila name-
njena čiščenju lesenih sodov, 
v zadnjih dveh letih pa jo je še 
izpopolnil, tako da je prirejena 

tudi za druge namene, kjer je 
potrebno istočasno obračanje 
in nihanje posode, ki je lahko 
različnih oblik. Uporabna je na 
primer za čiščenje in poliranje 

kovinskih in plastičnih delov, 
za lakiranje lesenih delov, za 
mešanje različnih komponent 
močnatih živinskih krmil, v 
farmacevtski industriji pa za 
mešanje raznih komponent pri 
izdelavi zdravil.
Miloš Beltram iz Kopra in Ivan 
Gregorič z Vogrskega sta na 
sejmu prvič predstavila svoja 
izuma – Beltram masažno lež-
išče, ki je namenjeno masaži v 
ležečem položaju ter sprostitvi 
in razgibavanju srednjega dela 
telesa glede na izbiro hitrosti in 
smeri valovanja masažnih bla-
zin. Inovacija se po delovanju 
bistveno razlikuje od obstoječih 
masažnih stolov, zato je prepri-
čala tudi sejemsko komisijo. 
Gregorič, ki je letos dobil že 
vrsto priznanj za multifunkcij-
ski kmetijski stroj, se je tokrat 

predstavil z napravo za črpanje 
in brizganje ter pretakanje raz-
ličnih tekočin in poltrdih mas. 
Njena prednost je, da deluje 
avtomatsko in ne vsebuje elek-
tronskih delov, zato je primerna 

predvsem za delo z vnetljivimi 
tekočinami.
Erika Drobnič iz Železnikov je 
tokrat prvič pokazala prototip 
zibelke, izdelan v naravni veli-
kosti, ki ga je mogoče razsta-
viti v mizico z dvema stoloma 
in igralno košarico, s čimer 
je navdušila sejemsko žirijo. 
Drobničeva je letos že prejela 
več priznanj za dva modela 
večnamenskega otroškega 
pohištva. 
Tomaž Pevc iz Trzina je pred-
stavil inovacijo, ki jo že izdeluje 
v svojem podjetju – podvodno 
svetilko za potapljače, ki ima 
številne prednosti v primerjavi 
z že obstoječimi. 
V okviru sejma je potekala tudi 
skupščina Mednarodne federaci-
je združenj inovatorjev IFIA, ki so 
se je udeležili predstavniki iz 27 
držav. Na njej je bil za predse-
dnika za nadaljnja štiri leta znova 

kjer vodijo poti, ceste, hitre 
ceste in železnice prek vidrinih 
habitatov – vodotokov. Če so 
načrtovalci in graditelji mislili 
na potrebe živali, ko so kultur-
no krajino prepredali s prome-
tnimi koridorji, so morda pod 
mostom ob vodni strugi uredili 
pas suhe brežine ali ga celo 
pripravili iz skal ali zgradili iz 
betona. V takih primerih vidre 
prečkajo cesto pod mostom, 
vendar le po kopnem, kajti 
tam najdejo najprimernejša 

mesta za označevanje. Kadar 
odprtino mostu v celoti zaliva 
voda, vidra prečka cesto poleg 
mostu in nemalokrat postane 
žrtev prometa. V zadnjih de-
setletjih je v razvitih evropskih 
deželah (in tudi pri nas) cestni 
promet daleč najpogostejši 
vzrok vidrinih poginov. Zato 
je primerna ureditev mostov 
nadvse pomemben dejavnik 
pri varstvu vider in vodnega 
življenja.«
(V. J.)

Pozor, vidra!
N a cesti Martjanci–Prose-

njakovci nas je pred vas-
jo Andrejci v občini Moravske 
Toplice presenetil prometni 
znak, kakršnega doslej še 
nismo videli. Opozorilni znak 
Pozor, vidra so postavili z obeh 
strani mostu čez Andrejski 
potok. Pojasnilo, zakaj znak, 
smo našli na spletni strani Life 
Aqualutra: »Najraje pa vidre 
označujejo različne mostove, 

Na Goričkem živi najbolj vitalna populacija vidre na Slovenskem

Prometni znak, ki voznike pred mostom čez Andrejski potok opozarja na vidro. 
(Foto: Marko Feist)

Naši inovatorji uspešni
N a enem izmed največjih 

mednarodnih sejmov ino-
vacij IENA na razstavišču v 
Nürnbergu je bilo prikazanih 
približno 800 izumov iz 35 
držav. Slovenski inovatorji so 
se ob podpori ministrstva za 
visoko šolstvo, znanost in teh-

nologijo in Javne agencije RS 
za tehnološki razvoj predstavili 
s 17 izumi, večinoma z že izde-
lanimi prototipi in zaščitenimi 
s patentnimi prijavami.
Zanimanje obiskovalcev za 
slovenske izume je bilo veliko, 
še posebno za novo masažno-

razgibalno napravo inovatorja 
Miloša Beltrama, za katero so 
občasno stali kar v vrsti, da bi 
jo preizkusili. »Nekateri ino-
vatorji so navezali pomembne 
poslovne stike in upajmo, da 
se bo vsaj kateri med temi v 
bližnji prihodnosti udejanjil kot 

Na velikem sejmu inovacij v Nürnbergu so se Slovenci predstavili s 17 izumi — Na slovesni podelitvi ob koncu sejma je dobilo medalje pet slovenskih inovatorjev: 
zlato Jožef Vlah, srebrni medalji Miloš Beltram in Ivan Gregorič, bronasti pa Erika Drobnič in Tomaž Pevc

Slovenski razstavni prostor na sejmu izumov in izumiteljev

Nov slovenski izum – masažno ležišče 
Miloša Beltrama je preizkusil tudi 
predsednik IFIA dr. Andras Vedres.

Slovenski inovatorji s podeljenimi priznanji (z leve): Peter Maks Škufca z diplomo za izum kodiranja tesnila za vžigalnike, Erika 
Drobnič z bronasto medaljo, Miloš Beltram s srebrno in Tomaž Pevc z bronasto

Z zlato medaljo nagrajeni inovator Jože Vlah ob svojem izumu

Izum za še tako nerodne natakarice in natakarje – z razstave v Nürnbergu

VODNAR
Bližnji ne bo znal izraziti svo-
je predstave najjasneje tudi 
zato, ker bo še zelo daleč od 
tega, da bi bila izkristalizira-
na. A kar boste slutili skupaj z 
njim, bo privlačilo tudi vas. Je 
to ta boljši jutri?

RIBI
Pridejo obdobja, ko ni človeku 
do ničesar, čemur je po nava-
di primešan še občutek, da bo 
vse skupaj trajalo v nedogled. 
Vseeno je v vas odločno pre-
več vitalnosti, da bi se utegni-
lo tako zavleči.

OVEN
Vaš realizem bodo prenaglje-
no označili za pesimizem, kar 
bo menda prišlo prav tudi kot 
izgovor za manjše ali večje iz-
ogibanje. Zaradi tega ne boste 
spremenili drže. Naj se kar 
navadijo, da ste zraven.

BIK
Kakor koli že, v breme vam 
je že ta naloga, se zavedate, 
da je v marsikateri točki tudi 
vznemirljiva. Možnost, da iz 
dogajanja izveste kaj povsem 
novega, tudi o sebi, ni izklju-
čena. Vredno se je vključiti.

DVOJČKA
Daleč od tega, da bi se sprija-
znili s tem, da je pač tako, kot 
je, pred vami so zelo odločne 
in konkretne poteze. Ne zato, 
ker bi bila v tem kakršna koli 
želja po povračilu, zgolj po-
stavili se boste zase.

RAK
Morda nikdar ne bo šlo kot 
po maslu, a ravno to zatika-
nje bo dokaz, da poteka ne-
kaj zelo posebnega. Sicer bi 
šlo za eno tistih utečenosti, ki 
jim ploskajo v imenu statusa 
quo.

Ker je pametno 
zgodaj začeti
varčevati za
dodatno 
pokojnino.

Pokliči 080 19 56 ali 
klikni www.sop.si.Sk
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