
 

 

 

 
Tobačna // sobota, 13. maj, 10:00 - 22:00 

Obvestilo za medije 
V soboto, 13. maja, je v Ljubljani na območju Tobačne premierno potekal 

dogodek Mini Maker Faire Ljubljana. Gre za do sedaj največji "pokaži in 

predstavi" sejem v Sloveniji, na katerem je sodelovalo več kot 200 

izumiteljev, ustvarjalcev, umetnikov in tehnoloških zanesenjakov iz Italije, 

Hrvaške in Slovenije. 
 

Dogodek je odprl premier dr. Miro Cerar kot častni pokrovitelj dogodka. Okoli 3.500 obiskovalcev je 

nato preko celodnevnih brezplačnih aktivnosti spoznalo dela različnih razstavljavcev ter sodelovalo na 

24 brezplačnih praktičnih delavnicah. Dogodek je potrdil, da tudi v Sloveniji vladata zanimanje za 

ustvarjanje ter želja po osvajanju praktičnih tehničnih znanj. Namen dogodka, spodbujanje gibanja 

Maker in vzgoja novih ustvarjalcev med mladimi ter malo manj mladimi, je bil tako uspešno dosežen. 

 

 Izjava premiera dr. Mira Cerarja je na voljo na spletni strani tukaj. 

 Video povzetek dogajanja na razstavnem prostoru je na voljo tukaj. 

 Galerijo fotografij z dogodka lahko najdete tukaj. 

 

Ostali poudarki: 

● Dogodka se je udeležilo 3.500 obiskovalcev. 

● Svoje delo je predstavilo 52 skupin, organizacij ali posameznikov. Skupaj preko 200 

»makerjev« iz Italije, Hrvaške in Slovenije. 

● Izvedenih je bilo 24 brezplačnih praktičnih delavnic za najmlajše, mlade in tudi malo manj 

mlade. 

● Organiziranih je bilo 6 predavanj in okroglih miz o prihodnosti izobraževanja, podjetništva in 

ustvarjanja. 

● Na osrednjem odru dogodka je nastopilo 8 glasbenih izvajalcev. 

 

Barbi Seme, vodja organizacije Ljubljana Mini Maker Faire: 

"Organizacija prvega Maker Faire dogodka v Sloveniji se je odražala v skupnosti 'Maker' gibanja. S 

široko organizacijsko ekipo smo uspeli v soboto prvič na enem mestu združiti t.i. Maker-je iz celotne 

Slovenije in tujine. Dogodek je presegel pričakovanja in postavil dobro iztočnico za prihodnja leta. 

Marsikdo se je na dogodku prvič srečal s tovrstnimi dejavnostmi, prisotni so bili tudi strokovnjaki. 

Največ navdušencev pa je seveda prišlo iz vrst mladih in otrok, ki najbolj jasno čutijo prihodnost in 

temu primerno usmerjajo svojo pozornost. Tudi Ljubljana Mini Maker Faire je že obrnjen tja. V 

soboto smo pokazali, da so zmožnosti slovenske 'Maker' skupnosti izjemne po širini in globini z dolgo 

perspektivo za prihodnost." 

http://www.vlada.si/predsednik_vlade/sporocila_za_javnost/a/predsednik_vlade_na_otvoritvi_mini_maker_faire_a_poudaril_pomen_digitalnih_inovacij_od_cloveka_za_cloveka_868/
https://livestream.com/accounts/564247/MakerFaire2017/videos/156208314
https://www.flickr.com/photos/149044223@N08/sets/72157681047711542


 

 

Maker Faire v svetu 

Maker Faire je sklop svetovnih dogodkov namenjen povezovanju ustvarjalcev s širšo javnostjo. Gre za 

največji “pokaži in predstavi” družinski festival inovacij, ustvarjalnosti in iznajdljivosti. Ustvarjalcem 

nudi priložnost  pokazati svoja dela, ki običajno ostanejo skrita v garažah, delavnicah, ateljejih ali na 

kuhinjskih mizah. Namen dogodkov je spodbujanje “maker” gibanja in vzgoja novih ustvarjalcev med 

mladimi in starimi. 
 

V letu 2016 je bilo v svetu organiziranih več kot 190 tovrstnih dogodkov v 38 državah, na katerih je 

sodelovalo več kot 1,45 milijona ljudi. 

 

Organizatorji dogodka 

Glavni organizator dogodka je bil mladinski tehnološki center Zavod 404, ki je v nekaj letih delovanja 

več kot tisoč učencem, dijakom in študentom omogočil izvedbo ambicioznih tehničnih projektov, 

preko katerih so udeleženci pridobili znanje za konkurenčno udejstvovanje v sodobnem tehnološkem 

okolju. 
 

Sodelujoči organizatorji so bili preostali vodilni slovenski laboratoriji in kreativni prostori, ki 

pomembno spreminjajo tehnično kulturo, sodobne kurikulume, postmoderne umetnostne prakse ter 

podjetništvo doma in v tujini. To so Kreativni center Poligon, društvo Cirkulacija2, Društvo Kibla, 

društvo Ljudmila, zavod Kersnikova ter laboratorija MakerLab in RogLab. 

 

Družbena omrežja 

● Ljubljana Mini Maker Facebook  

● Zavod 404 Facebook 

 

Sponzorji dogodka 

● Vlada Republike Slovenije 

● Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

● Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

● Yaskawa Slovenija, d.o.o. 

● Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 

● GIG INT, prireditvena agencija, d.o.o. 

● Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 

Spletna stran dogodka: http://ljubljana.makerfaire.com/ 

Medijsko središče: http://ljubljana.makerfaire.com/mediji/ 

 

Kontakti za medije 

Rok Ban,  +386 41 346 052 

Miha Dvoržak, +386 40 684 889 

pr@makerfairljubljana.com 

 

 

V Ljubljani, 15. maj 2017. 
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