
Projekt "Slovenski festival znanosti˝ z mednarodno 
udeležbo (od leta 1994 dalje) 

 
Slovenska znanstvena fundacija bo letos izvedla že 23. slovenski festival znanosti (z 

mednarodno udeležbo), "V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti", ki bo predvidoma potekal 

od torka, 26. septembra 2017, do vključno četrtka, 28. septembra 2017 v Ljubljani.  

Glavni tematski sklopi festivala bodo: 

Veselje z naravoslovjem in tehnologijami (delavnice, šovi, klepetalnice, predavanja, 

znanstvene kavarne, sejem eksperimentov) 

 Prosvetljena promocija znanosti (znanstveno srečanje, delavnice, šovi) 
 Veselje z jeziki (delavnice) 
 Veselje s klasiko (delavnice, predavanja) 
 Odkrivanje sodobne Afrike (delavnice, predavanja) 
 Poštenost in pravičnost (predavanja, delavnice, znanstvene kavarne) 
 Planetarni izzivi (energija, hrana, okolje, zdravje) 

Od leta 2005 se slovenskega festivala znanosti redno in zelo uspešno udeležuje Srednja šola 
tehniških strok Šiška. Dijaki šole, mladi raziskovalci, in mentorji predstavljajo aktualne 
raziskovalne naloge in projekte oziroma dosežke na teh področjih. Sodelujoči se trudimo, da 
bi s svojimi predstavitvami kar največ prispevali k priljubljenosti in zanimivosti ter uspešnosti 
največje in največ zaporednih dni trajajoče prireditve komuniciranja in predstavljanja 
znanosti. Zavedamo se hitrega razvoja elektrotehnike, računalništva, mehatronike  in solarne 
tehnike, upoštevajoč razvojno pragmatične usmeritve načina dela, dinamike življenja in 
potrebe po eksistenčnem inovativnem pristopu.  
21. slovenski festival znanosti »Na krilih modrosti«   je potekal na Inštitutu Jožef Štefan. 
 



 
Kako je to zanimivo 

 

 
Pa vse deluje 

 



 
To je tako kot v Ameriki 

 

 
Fanta pa veliko znata 

 



      
Raziskovalec Luka Artelj v predstavitveni akciji na dvorišču Inštituta Jožef Štefan 

 

 
Raziskovanje je umetnost 

 



Udeležili smo se tudi 22. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo »Opazujem, 

raziskujem, razlagam«,  ki je potekal na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Kemijskem 

inštitutu. 

 

 

Vi ste pa res pravi raziskovalci 

 
Luka Artelj predstavlja svoje dosežke na 22. slovenskem festivalu znanosti 

 



 
Veliko zanimanje mladine na 22. slovenskem festivalu znanosti 

 
Poudariti pa moram, da je bil odziv učencev osnovnih šol, dijakov srednjih šol, študentov 
fakultet oziroma univerz in ostalih mlajših in starejših ljudi izjemen. 
Naših predstavitev in predavanj so se med drugimi udeležili tudi prof. dr. Maja Makovec 
Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti prof. dr. Tadej Bajt, direktor Ustanove slovenske znanstvene fundacije 
in  predsednik organizacijskega odbora slovenskega festivala znanosti direktor dr. Edvard 
Kobal, koordinatorica letošnjega festivala znanosti gospa Mojca Arh, slovenski ameriški 
znanstvenik dr. Dušan Petrač, prof. dr. Jurij Reščič, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega ištituta, dr. Barbara Mohar, 
raziskovalka Kemijskega inštituta.  G. Howie Firth, častni doktor Heriot - Watt University, 
Edinburg, Škotska, Velika Britanija je imel z nami skupna predavanja o 3D tiskalnikih.  
Dijaki šole, mladi raziskovalci, so z izjemno ustvarjalnostjo, kreativnostjo in 
eksperimentiranjem dokazali sposobnost perspektivnega razmišljanja in dela ter so pri svojih 
predstavitvah blesteli. 
Na 17. slovenskem festivalu znanosti »Planetarni izzivi časa« je SŠTS Šiška prejela naziv 
ZVEZDA FESTIVALA. 
V letu 2014 je Slovenska znanstvena fundacija izvedla že jubilejni 20. slovenski festival 
znanosti z mednarodno udeležbo, ki je potekal oktobra v Koloseju. Med sodelujočimi, ki so 
največ prispevali s svojimi predstavitvami k priljubljenosti in zanimivosti ter uspešnosti 
največje in največ zaporednih dni trajajoče prireditve komuniciranja in predstavljanja 
znanosti, je bila tudi Srednja šola tehniških strok Šiška. 
Direktor Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal je podelil  tudi ZAHVALNE LISTINE 
najzaslužnejšim komunikatorjem znanosti v okviru 20. slovenskega festivala znanosti »Kako 
in zakaj v znanosti«. Izmed petih prejemnikov sta ZAHVALNI LISTINI prejela tudi Srednja šola 
tehniških strok Šiška in Edvard Trdan za večletno aktivno sodelovanje, ki je prispevalo k 
uspešnim izvedbam osrednje nacionalne prireditve komuniciranja znanosti. Edvard Trdan 
sem na 22. in 23. odličnem Slovenskem festivalu znanosti z mednarodno udeležbo, taki pa so 
bili vsi do sedaj, tudi član organizacijskega odbora. 



 
 
Trdno sem prepričan, da bo SŠTS Šiška letos, naslednje leto in tudi v prihodnje uspešno 

sodelovala s Slovensko znanstveno fundacijo, direktorjem dr. Edvardom Kobalom in na 

slovenskih festivalih znanosti  združila kreativne sinergije moči. 

Najboljši dijaki želijo  predstavljati svoje projekte na najvišjih možnih nivojih, zlasti na 

državnem, med drugim v okviru letnega slovenskega festivala znanosti z mednarodno 

udeležbo v organizaciji Slovenske znanstvene fundacije in njenih strokovnih partnerjev iz 

Slovenije in iz drugih evropskih in neevropskih držav. 

Edvard Trdan                                                 


