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Maribor, 28. 8. 2017 
 
 
 

Vabilo za medije:  
 
Poletna šola računalništva za osnovnošolce in srednješolce 

 
ki bo potekala od ponedeljka, 28. 8. do četrtka, 31. 8. 2017, v organizaciji Inštituta za 
računalništvo Fakultete ze elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru (FERI UM). 
 
 
Štiridnevna brezplačna Poletna šola računalništva letos poteka že drugič. Po besedah 
predstojnika Inštituta za računalništvo, prof. dr. Marjana Mernika, je »glavni namen 
delavnic, da se osnovnošolci in srednješolci čim prej srečajo ne samo z uporabo 
računalnikov in mobilnih naprav temveč, da spoznajo tudi kako te naprave programirati in s 
tem pridobiti osnovno tehnično znanje«. Preko delavnic se bodo udeleženci tako spoznali z 
osnovami programiranja in v prvi vrsti preverili, ali je to morda lahko njihov bodoči poklic.  
 
Več o Poletni šoli lahko preberete na tem naslovu: https://cs.feri.um.si/poletna-
sola/poletna-sola-racunalnistva-2017/ 

 
Na delavnice je prijavljenih okrog 40 otrok, ki jih bomo v čudoviti svet računalništva in 
informacijskih tehnologij letos popeljali z naslednjimi tremi delavnicami: 
 
 
- Programiranje za dekleta 

 
 
Tako kot v preteklosti tudi danes ženske igrajo pomembno 
vlogo pri razvoju informacijskih tehnologij. Žal se še vedno 
redke odločijo za to smer in s to delavnico želimo pokazati, da 
so tudi ženske lahko uspešne na tem področju ter mlada 
dekleta spodbuditi, da se podajo v svet računalništva in 
informacijskih tehnologij. 
Tekom delavnice bodo tako srednješolke spoznale osnove, ki 
bodo pripeljale do končnega produkta - lastne spletne igre.  
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- Moja prva Android igra 
 

Dandanes telefonov ne uporabljamo več le za telefonske 
pogovore, ampak na njih opravljamo tudi mnoga druga 
opravila, kot so aktivnosti na socialnih omrežjih, prebiranje 
vsebin na spletu, usmerjanje v prometu, pomoč pri 
športnih aktivnostih, igranje iger, … Na delavnici bodo 
sodelujoči najprej spoznali kako delujejo že izdelani 
programi in igre, nato pa bodo prešli na njihov razvoj. Cilj 
delavnice je, da bodo osnovnošolci s pridobljenimi 
veščinami samostojno ustvarili svoje lastne uporabne 
programe oz. aplikacije in igre. 

 
 
- Pingvinček 
 

 
Na poletni šoli bodo sodelujoči spoznali možnosti uporabe 
operacijskega sistema Linux v praksi (Osnove operacijskega 
sistema Linux, Linux in splet, orodja Linux, Linux in 
programiranje v Pythonu).  
Delavnica bo potekala v računalniški učilnici Gimnazije 
Murska Sobota, s katero je FERI pri podobnih delavnicah 
sodeloval že v preteklosti. 
 
 
 
 

 
 
Poletno šolo so finančno podprli donatorji: Dewesoft, Comtrade in Adacta. 

 
 

Vljudno vabljeni, da se pridružite na kateri izmed delavnic, ki bodo potekale med 9. in 14. 
uro in preverite kaj smo pripravili ter kako se v svetu računalništva in informacijskih 
tehnologij znajdejo osnovnošolci oz. srednješolci. Vse delavnice razen delavnice 
“Pingvinček” bodo potekale v prostorih Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru (učilnici F-103 in F-104, vhod s Smetanove ulice 17).  
 
Prosimo, da nas v primeru obiska predhodno kontaktirate na pr.feri@um.si oz. na 
telefonsko številko 02 220 7110. Prav tako se na zapisana kontakta lahko obrnete za 
dodatne informacije. 

 
 

Vabljeni in lep pozdrav! 
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