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Spoštovani mladi vedoželjneži  in starši, 
  
glede na trenutno epidemiološko situacijo v Sloveniji se končno lahko nadejamo, da bo tudi letos 
poleti možno izvesti nekatere počitniške dejavnosti. Med tem, ko se ukrepi države za zajezitev 
novega korona virusa sproščajo, izvedba Poletne šole strojništva 2020, ki jo organiziramo na 
ljubljanski Fakulteti za strojništvo, postaja vse bolj verjetna. 
 
Če želite med počitnicami početi nekaj povsem novega, se ob tem zabavati in se povrhu vsega še 
česa naučiti se nam pridružite. Vljudno vas vabimo v družbo priznanih strokovnjakov in študentov 
strojništva, ki vas bodo vodili skozi eno od desetih delavnic na katerih boste lahko zasnovali svoj 
izdelek, ga nato izdelali v laboratoriju in ga na koncu še praktično preizkusili. Po koncu boste  
izdelek odnesli domov in z njim navdušili svojo družino in prijatelje. 
 
Poletna šola strojništva je odlična izbira za vse, ki vas zanima tehnika in si želite na unikaten in 
sproščen način pridobiti nova znanja. Namenjena je osnovnošolcem od 7. do 9. razreda in 
srednješolcem od 1. do 3. letnika. 
Kot se za poletno šolo spodobi bomo poskrbeli tudi za privlačne večerne dejavnosti, ki vas bodo 
gotovo navdušile. Tistim, ki vam je Ljubljana predaleč, da bi se tja odpravili vsak dan sproti, pa 
bomo uredili tudi varno in prijetno nastanitev. 
 
Vse, ki jih zanima udeležba na poletni šoli, vljudno vabimo, da spremljate našo FB stran, kjer bomo 
v kratkem predstavili kratke utrinke lanskega leta. 
Več informacij smo za vas zbrali še na naši spletni strani, kjer že sprejemamo prijave. Prijavnice so 
objavljene pod opisom vsake posamezne delavnice. 
 
Udeležite se naše poletne šole, mi pa se bomo potrudili, da bo to eden od vrhuncev vaših letošnjih 
počitnic.  
 
Utrinki iz Poletne šole strojništva: 

    
 
V primeru dodatnih vprašanj smo vam vedno na voljo. 
 
Z lepimi pozdravi, 
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