
 

  

 
 

 

 

 

 

 
Znani so prvaki v pomjenjenju 
 

MEMORIADA13  
 

 

 

V soboto 16. 03. 2013 se je na UM FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor) odvijalo že 5. tradicionalno odprto prvenstvo Slovenije v 
pomnjenju MEMORIADA

13
. Dobili smo prvega prvaka osnovnošolca, prvič so se tekmovanja udeležili najboljši 

tekmovalci na svetu ter prvi na svetu smo izvedli del tekmovanja izključno preko računalnika. 
 
(Maribor; 16. 03. 2013) – EIC Univerzum Minerva Maribor je v sodelovanju z Nacionalnim svetom miselnih 

športov Slovenije v soboto 16. 03. 2013 organizirala odprto prvenstvo Slovenije v pomnjenju MEMORIADA
13

. 

Gre za tradicionalno tekmovanje po pravilih svetovne organizacije miselnih športov, kjer se preverja 

sposobnost hitrega učenja in ne predhodnega znanja tekmovalcev. 

 

Državna prvakinja, v kategoriji odrasli, je ponovno postala PETRA VOGRINEC diplomirana inženirka 

gradbeništva, ki je zbrala 933 točk in je na stopničkah stala že četrtič (2010 - 3. mesto, 2011 - 1. mesto, 2012 - 2. 

mesto). Drugo mesto je osvojil MARKO KORENJAK, trener NLP, ki je zbral 725 točk in tretje mesto GREGOR 

LAKNER, študent medicinske fakultete, ki je zbral 682 točk. V kategoriji dijaki in mladinci je naslov državne 

prvakinje osvojila MAŠA KOSTANJEVEC, dijakinja Gimnazije Poljane, ki je zbrala 403 točke. Prvič smo v Sloveniji 

dobili državnega prvaka med osnovnošolci, ki je postal KLEMEN JANUŠ iz OŠ Korena, ki je zbral 233 točk.
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1000 EUR za najboljše rezultate tekmovanja so prejeli Christian Schäfer (trenutno 5. najboljši tekmovalec sveta 

med odraslimi
2
), ki je zbral 4832 točk, Boris Nikolai Konrad (trenutno 10. najboljši tekmovalec sveta med 

odraslimi
3
) ter Annalena Fischer (5. najboljša tekmovalka Nemčije

4
), ki je zbrala 3278 točk. 

 

"Udeležba tujih tekmovalcev je bila odlična priložnost za prenos znanja in veščin najboljših tekmovalcev sveta 

na slovenske tekmovalce" je dejala vodja tekmovanja mag. Vanja Jus. 

 

"Radi bi se zahvalil UM FERI, ki je omogočila, da smo Slovenci prvi na svetu izpeljali del državnega tekmovanja 

preko računalnika in portala memocamp.de, kar bo v prihodnosti zagotovo postala praksa tudi drugod po 

svetu" je dejal pobudnik tekmovanj MEMORIADA v Sloveniji mag. Peter Cokan, direktor Univerzum Minerva. 

 

Podrobnejše informacije o tekmovanju, pravilih, disciplinah, kategorijah, razporedu tekmovanja in nagradah 

najdete na spletni strani www.memoriada.eu.  
 

 

************************************** 

Dodatne informacije: 

mag. Vanja Jus, vodja MEMORIADE 

M: 031 854 088; T: 0590 555 75 

vanja.jus@umi.si 

**************************************  

                                                 
1 http://www.memocamp.de/slovenscina/highscore/wrl/wk/298/Slovenian-Memory-Championship-2013 
2 Glej uradno spletno stran Svetovne organizacije miselnih športov  http://www.world-memory-statistics.com/worldrankings.php 
3 Glej uradno spletno stran Svetovne organizacije miselnih športov  http://www.world-memory-statistics.com/worldrankings.php 
4 http://www.world-memory-statistics.com/competition.php?id=gomc2012 
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Marko Korenjak (2. mesto), Petra Vogrinec (1. mesto), Gregor Lakner (3. mesto) (Od leve proti desni) 

 

 
Mag. Vanja Jus, organizatorka tekmovanja  v družbi z Klemnom Janušom, najmlajšim tekmovalcem in prvakom 

v disciplini osnovnošolci 

 

 
 

mag. Peter Cokan, direktor Univerzum Minerva v družbi z najboljšima dijakinjama Mašo Kostanjevec (1. mesto), 

na levi strani fotografije ter Mašo Juras (2. mesto). 

 

http://www.memoriada.eu/


 

  

 
Skupinska fotografija 

 

 
Dobitniki denarnih nagrad za najboljše rezultate tekmovanja  

Annalena Fischer (3. mesto), Christian Schäfer (1. mesto),  Boris Nikolai Konrad (2. mesto) (Od leve proti desni)  
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