
 

 Priznanje prof. dr. Tomažu Kosmaču za sodelovanje in prispevek na področju 
keramike in podelitev naziva sodelavec ECerS 
  

 Nagrada za najboljši članek avtorja Jun-ici Fukuda in Slobodan Žumer 
  

 Glenn H. Brown nagrada dr. Urošu Tkalec za najboljšo doktorsko disertacijo 
  

 Priznanje Mentor leta 2011 prof. dr. Igorju Muševiču 
  

 Priznanje Juriju Koruzi za najboljšo predstavitev med mladimi raziskovalci 
  

 Priznanje prof. Mariji Kosec za strokovno delo ter sodelovanje 
  

 Nagrada dr. Urošu Tkalec za najboljšo doktorsko disertacijo 
  

 Priznanje Gregorju Trefaltu za predstavitev raziskovalnih dosežkov 
  

 Priznanje Heleni Razpotnik za predstavitev raziskovalnih dosežkov 
  

 Iskra Zaščite d.o.o., prejemniki srebrnega priznanja za inovacijo Prenapetostni 
odklopnik z rotacijskim diskom in elektronskim sklopom za izboljšanje zanesljivos-
ti delovanja 
  

 Iskra Zaščite d.o.o. prejemniki srebrnega priznanja za inovacijo Plinski odvodnik s 
kovinskim ohišjem za visokotovne udare 
  

 Paffenbargerjeva nagrada (1. mesto) za izjemno raziskovalno delo  
Matjaž Golobič, dr.dent.med., dr. Andraž Kocjan, prof. dr. Tomaž Kosmač, Asist. 
dr. Peter Jevnikar so prejeli Paffenbargerjevo nagrado (1. mesto) za izjemno razi-
skovalno delo predstavljeno na letnem svetovnem kongresu Academy of Dental 
Materials, Trst, 
Italija, 7.–9. 10. 2010 
  

 Zahvala sodelavcem in partnerjem CO NAMASTE za sodelovanje in prispevek k 
razvoju inovativne družbe 
  

 Ferroelectrics Recognition Award 2010, IEEE za izjemen prispevek k znanosti  
Prof. dr. Marija Kosec je prejela nagrado Ferroelectrics Recognition Award 2010, 
IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society za izjemen pris-
pevek k znanosti in tehnologiji priprave feroelektričnih prahov, volumenske kera-
mike ter tankih in debelih plasti. 
  

 Sodelavec doc. dr. Andrej Žnidaršič je prejel priznanje na 6. slovenskem Forumu 
inovacij (absorber elektromagnetnega sevanja v območju 500 MHz do 3 GHz), 
Ljubljana, 2011 
  

 10. dan inovativnosti –Eti d.d. prejemnik zlatega priznanja za inovacijo »Nova 
dimenzija zaščite v sistemu električnih zaščitnih aparatov 1«, Helios d.o.o., Kolek-
tor Nanotesla Inštitut ter mariborska univerza prejemniki srebrnega priznanja za 

2010 - 2013 
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inovacijo »premaz, ki absorbira elektromagnetna sevanja v frekvenčnem območju 
med 400 mega- in 10 gigaherci«, Eti d.d. prejemnik srebrnega priznanja za inova-
cijo »Nova dimenzija zaščite v sistemu električnih zaščitnih aparatov 2 (KZS-
4M)«, Iskra Avtoelektrika d.d. prejemnik srebrnega priznanja za inovacijo »Solarni 
mikroinverter«, Iskra Avtoelektrika d.d. prejemnik bronastega priznanja za inovaci-
jo »Frekvenčni pretvornik za hibridna vozila«. GZS, Ljubljana (26. 9. 2012) 
  

 7. Slovenski forum inovacij. Naš partner finalist podjetje HYB Proizvodnja hibrid-
nih vezij, d.o.o. iz Šentjerneja, v kategoriji inovativni poslovni model, z inovacijo 
procesa proizvodnje modulov sistema "Hybymed Wireless System". Gospodarsko 
razstavišče, Ljubljana (26. 11. 2012) 
  

 Predsednik uprave partnerskega podjetja Iskra Avtoelektrike g. Edvin Sever je 
prejel nagrado Gospodarstvenik Primorske za leto 2011 
  

 Produkt podjetja Balder d.o.o. prejel srebrno nagrado (23. 4. 2013) 
  

 Celjski sejem je Odboru za znanost in tehnologijo pri OZS podelil zlato priznanje 
za izjemen prispevek k povezovanju znanosti in gospodarstva (13. 9. 2013) 
  

 8. Forum inovacij - RC eNeM Novi materiali d.o.o ter podružnica Steklarna Hrast-
nik sta skupaj z Nanotesla Institutom dosegla priznanje inovaciji Eco-Colored 
Glass (12.-13.11.2013) 
  

 Mentor leta 2013 - Priznanje za mentor leta 2013 je prejel sodelavec prof. dr. 
Zdravko Kutnjak, finalista sta prof. dr. Slavko Amon s Fakultete za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani in prof. dr. Slobodan Žumer s Fakultete za matematiko in fizi-
ko ter Instituta »Jožef Štefan« (27.11.2013) 
  

 Župan Mestne občine Ptuj je podelil najvišje priznanje – pečat mesta Ptuja g. 
Janezu Škrlecu, predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije ter partnerju Centra odličnosti NAMASTE 
(6.12.2013) 

 


