MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2017 –
PREDLAGANE TEME ZA RAZISKOVALNE NALOGE ALI INOVACIJSKE PREDLOGE
Predlagane vsebine podjetja Lek
 Predlagan naslov: Izboljšave pri testiranju tesnosti zdravil spakiranih v pretisne
omote
Cilj: evalvacija obstoječe metode ter parametrov in morebitne izboljšave. Ali je možno
transparentne pretisne omote testirati brez izdelka - prazne?)
 Predlagan naslov: Idejne študije kombiniranega pakiranja zdravil
Cilj: kombinirano zdravljenje, morda bolj teoretična naloga, ki bi pokazala, kaj bi sploh
bilo smiselno združevati pri kroničnih bolnikih in kakšne potencialne vplive to ima na
pakirniško farmcevtsko tovarno in procese)
 Predlagan naslov: Barve za tiskanje na folije pretisnih omotov v farmacevtski
industriji
Cilj: ugotoviti kompatibilnost različnih tipov barv z folijami, ki jih uporabljamo,
morebitna migracija barve skozi folijo, oprijemljivost,...)
 Predlagan naslov: Optimizacija verige odpadkov v farmacevtski pakirniški tovarni
in preučitev dodatnih možnosti recikliranja
Cilj: znižanje stroškov predelave / odvoza embalažnih odpadkov (aluminij, plastični
vsebniki...), priprava na morebitne dodatne takse za obremenjevanje okolja s plastičnimi
materiali / odpadki)
Predlagane vsebine podjetja Paloma:
 primerjava vpojnosti, tržnosti higienski izdelkov na slovenskem trgu
 kakšne so navade sošolcev in njihovih družin pri izbiri toaletnega papirja - spoznavanje
parametrov TP + anketa
 izdelava papirja v učilnici iz starega papirja / iz celuloze kakšne so navade sošolcev in
njihovih družin pri izbiri
 primerjava vpliva na okolje pri uporabi papirnatih robcev vs. bombažni robci
(proizvodni vidik + vidik uporabe)
Predlagan naslov: PODZEMLJE CONE TEZNO
Pod starim TAM-om so dolgi hodniki in bilo bi dobro, da jih nekdo razišče. Predlagano
področje: zgodovina
Predlagane vsebine ZPM Maribor:
Pri ZPM Maribor že skoraj dve desetletji izvajamo program za mlade v okviru Letečega
avtobusa, mobilnega mladinskega centra ZPM Maribor. Pred nekaj leti je stari avtobus
dotrajal, v lanskem letu pa smo uspeli pridobiti »nov« avtobus (bivši Bibliobus Mariborske
knjižnice), ki je sedaj v procesu predelave iz knjižnice v mladinski center. Ker pri ZPM
Maribor ne želimo delati nič za mlade brez mladih, vas vabimo, da v okviru svoje raziskovalne
naloge oz. inovacijskega predloga predstavite vaše ideje. Lotite se lahko notranje ureditve in
opreme avtobusa (priprava načrtov in izvedba) in/ali programov, ki bi jih lahko na Letečem
avtobusu za mlade izvajali. Lahko pa pripravite tudi nalogo, ki obravnava način dela z
mladimi na ulici (t.i. street work) širše, s sociološkega vidika. Dodatne informacije: Tadeja
Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.

