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Bilten poletne šole računalništva 
 

Planinsko rudarski dom Kal nad Hrastnikom 
 

od  23. 8.  do  29. 8. 2009 
 
 
 
Na poletni šoli računalništva smo bili razdeljeni v dve skupini: 

• programiranje in 
• robotika 

 
Delavnici v obeh skupinah sta potekali od 8:30 do 16:00 z nekaj krajšimi odmori in malo daljšim 
za kosilo. Pozno popoldanski in večerni čas je bil namenjen sprostitvi, šrpotnim aktivnostim 
spoznavanjem okolice, družabnim igram, itd. 
 
Vodja poletne šole:  

Marko Zaletel 
 
Pedagoški vodja: 

Mirko Britovšek 

 
Koordinatorka s strani ZOTKS:  

Tjaša Toni, tabori@zotks.si 
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Skupina robotika 
 
Vodja skupine: 

Dr. Slavko Kocijančič 
 
Mentorji: 

David Rihtaršič, Beno Karner, Milan Gaberšek 
 
Udeleženci: 

Jan Aleksandrov, Rok Kaufman, Lara Kavčič, Jakob Kocijančič, Martin Kocijančič, Jan Malec, 
Domen Petrič.  
 
Šola  robotike je bila namenjena udeležencem od 12. do 17. leta starosti ne glede na to, ali ste bili 
popolni začetniki ali pa ste imeli na tem področju že nekaj izkušenj.  
 
Robotika kot disciplina povezuje različna naravoslovna in tehnična znanja, zato je bila taka tudi 
poletna šola:   
• seznanili ste se s prvimi koraki v računalniško programiranje robotov v programskih okoljih 

Visual Basic in Bascom, oba temeljita na programskem jeziku »basic«; ter v posebej zato 
razvitem domačem programu eProRob, 

• sestavljali ste lastne robotke in se tako seznanili s temeljnimi principi delovanja strojev in 
mehanizmov, preko uporabe senzorjev in pogonov različnih motorjev ste spoznali tudi nekaj 
osnov elektronike in fizikalnih osnov delovanja robotov. 

Zadnja dva dneva ste se v parih lotili svojega projekta, ki je predstavljen tudi v tem biltenu. 
Nekateri projekti so bili usmerjeni v programiranje že izdelanih mobilnih robotov, drugi so 
temeljili na konstrukcijski sestavljanki FischerTechnik. 
Šola je temeljila na vmesniku in mobilnem robotu, razvitem v okviru EU projekta 
(http://e-prolab.com/comlab/) ComLab na Pedagoški Fakulteti v Ljubljani, vsa preostala 
programska oprema pa je brezplačna. Udeleženci lahko po tečaju z minimalnimi stroški za nakup 
vmesnika svoje raziskovanje robotike nadaljujejo doma ali na šoli skupaj s svojim učiteljem 
tehnike. 
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Projekti iz robotike 

Robotska roka 
 

Domen Petrič, do.mci@hotmail.com 
 
 
 

 
 

Cilj projekta 

Lotil sem se robotske roke ki razporeja jeklene palice po velikosti na različne kupčke. Robotska 
roka se  premika v neskončnost in pri tem tudi dela zanimive stvari. 

Izvedba 

naloge sem se lotil s zamisli pri predstavljanju novega programskega jezika bascom-avr. 
Sprogramiral sem pa ga seveda tudi v tem programskem jeziku. 
Za to programsko okolje sem se odločil zato , ker je zelo natančen in ima več možnosti za 
programiranje. 
Robotka sem sestavil iz kock fischer technik v katera sem vključil dva motorčka, enega za pogon 
in enega za sani.dodal sem  tudi dva stikala za določanje smeri pogonskih sani, elektro-magnet za 
pobiranje palčk, svetlobni senzor za zaznavanje dolgih in kratkih, penciometer za določeno lego 
robotske roke. 

Zaključek 

Z robotkom sem zelo zadovoljen, deluje pa po pričakovanijih. 
Rad pa bi tudi , da bi robotsko roko usmerjal po tipkah.  

Predlogi 

Všeč mi je bilo vse, razen , da nismo bili dovolj časa na prostem. 
Spremenil bi , da bi še imeli še kakšno igrico na XBOX-u. 
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Dvigalo 
Jakob Kocijančič, jakobletala@msn.com  

 

 
 

Cilj projekta 

Nekaterim se ni dalo hoditi po stopnicah v sobe in so jamrali zakaj ni dvigala. Zato sem se spomnil 
da bom imel za projekt dvigalo. Res da je eno nadstropje več kot v domu. To pa zato ker je bilo 
preveč kock. Zato sem pač  naredil eno nadstropje več. 
 

Izvedba 

Naloge sem se lotil ne da bi vedel kako bom naredil. Sestavljal sem z Fishercechiko.programiral 
pa sem s eProRob-om. Zdel se mi je najbolj oreprost, pa se slovenski je. Sestavil sem ga s kockami 
in tračnicami, ima en motorček ki pelje gor in dol po tračnici in prižiga . stikala ugašajo in 
prižigajo  motor.  

Zaključek  

Zelo sem zadovoljen s robotkom. Manjka samo še več nadstropij. 
 

Predlogi  

Rad bi da nas bi bolje naučili uporabljati eProRob. 
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Robotski nogomet 
 

Jan Aleksandrov, jan.aleksandrov@gmail.com  
 

 

Cilj projekta 

V torek, 25. Avgusta smo imeli popoldne nogometno tekmo s programerji na igrišču pred 
planinsko rudarskim domom. Zmagali smo z rezultatom 6 : 4. 
Kasneje smo se spomnili, das bi lahko tudi roboti igrali nogomet. Tako se je rodila ideja za 
robotski nogomet, ki sva jo potem tudi uporabila za predstavitveni projekt. 
 

Izvedba 

Najprej sem se lotil izdelave robota. Uporabil sem že narejenega osnovnega robota in mu spredaj 
dodal odbijač iz kock Fischertechnik. Osnovni robot je imel vgrajena dva motorja s kolesoma in 
štiri LED lučke, dve spredaj in dve zadaj. Na vrhu pa je imel vmesnik. Dodal  sem še nekakšno 
robotsko nogo, ki bi brcnila žogo.  Ko sem končal z izdelavo robota, sem se lotila programiranja. 
To nalogo sem naredil v  Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. Za ta program sem se 
odločil, ker ostali programi ne omogočajo upravljanje s tipkovnico. Pri programiranju mi je nekaj 
pomagal mentor David.  

Zaključek   

Z izdelkom sem kar zadovoljen.  Projekt sem večino uspel narediti po pričakovanjih. Edina stvar, s 
katero nisem povsem zadovoljen je nogi ki je malo prešibka. 

Predlogi  

Poletna šola mi je bila všeč,  predlog  pa je, da bi bil prostor z računalniki odprt cel naš prosti čas, 
ter da bi imeli bolj zaneslive vmestnike. 
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Goseničar in avtopralnica 
 

Jan Malec, jan.malec@gmail.com 
Lara Kavčič, lara.kavcic@gmail.com 

 

 

Cilj projekta 

Za projekt sva si izbrala programiranje igrače – goseničarja in njegove avtopralnice.  
GOSENIČAR: Ob vklopu se na zaslončku izpiše pozdrav, nato pa lahko izbiramo štiri smeri, v 
katere želimo, da se goseničar premakne (naprej, nazaj, desno in levo). Če goseničar zazna oviro 
pred seboj, se to izpiše na zaslončku, potem pa se ustavi in izmakne oviri. 
AVTOPRALNICA: Ob vklopu se prižgeta lučki. Goseničarja postavimo na sredino, pod 'pralni 
valj', na katerega sta pritrjeni stikali. Ko ga avtopralnica zazna, se pralni valj spušča, dokler stikali 
ne pritisneta nanj. Takrat se nekoliko dvigne in ga opere. Potem se goseničar premakne naprej, do 
ventilatorja, ki ga nekaj časa suši. 

Izvedba 

Goseničarja sva programirala v programu Bascom. Zanj sva se odločila, ker ima veliko funkcij, le 
v njem se lahko programira servomotor, sprogramiran goseničar pa lahko na koncu deluje tudi 
brez povezave z računalnikom. 
Goseničar je bil že sestavljen, najina naloga je bila, da sva dodala zaslonček, eno stikalo, 
servomotor in da sva ga sprogramirala. 
Naloga edinega servomotorja je, da usmerja IR senzor. S klikom na dodatno stikalo pa se 
goseničar ustavi. 
Tudi avtopralnico sva programirala v bascomu. Sestavila sva jo iz Fischer kock, dodala sva ji 2 
lučki, motor in ventilator z motorjem. 
Prvi motor premika pralni valj, drugi pa ventilator. 
Tri stikala imajo nalogo ustaviti pralni valj, ko se pritisnejo ob goseničarja. 

Zaključek  

Najina robotek in avtopralnica delata zelo lepo in po načrtih.  
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Bilo bi zabavno, če bi se dalo robotka sprogramirati tako, da bi nekako prepoznal najine starše in 
bi se na zaslončku ob tem pojavil primeren pozdrav, vendar to žal ni mogoče. 
 

Predlogi  

Na poletni šoli nama je bilo všeč skoraj vse. Edino, kar naju je motilo, je bilo to, da smo v zelo 
kratkem času vzeli kar precej zahtevne snovi, zato smo nekateri včasih malo težje sledili. Mogoče 
bi bilo dobro, da bi program pred uporabo še nekoliko podrobneje razložili še za tiste, ki ga 
uporabljajo prvič. 
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Robotski nogomet 
 

Martin Kocijančič, artymk4@msn.com 
Jan Aleksandrov, jan.aleksandrov@gmail.com 

 

 

Cilj projekta 

V torek, 25. Avgusta smo imeli popoldne nogometno tekmo s programerji na igrišču pred 
planinsko rudarskim domom. Zmagali smo z rezultatom 6 : 4. 
Kasneje smo se spomnili, das bi lahko tudi roboti igrali nogomet. Tako se je rodila ideja za 
robotski nogomet, ki sva jo potem tudi uporabila za predstavitveni projekt. 
 

Izvedba 

Najprej sva se lotila izdelave robota. Uporabila sva že narejenega osnovnega robota in mu spredaj 
dodala odbijač iz kock Fischertechnik. Osnovni robot je imel vgrajena dva motorja s kolesoma in 
štiri LED lučke, dve spredaj in dve zadaj. Na vrhu pa je imel vmesnik. Hotela sva dodati še 
nekakšno robotsko nogo, ki bi brcnila žogo. Obupala sva, ker je zgledalo neizvedljivo.  Ko sva 
končala z izdelavo robota, sva se lotila programiranja. Ta del naloge sva zaupala programu 
Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition. Za ta program sva se odločila, ker ostali programi ne 
omogočajo upravljanje s tipkovnico. Pri programiranju nama je nekaj pomagal mentor David, saj 
nismo jemali upravljanja robota s tipkovnico. Po programiranju nama je ostalo še nekaj časa. V 
tem času pa nama je uspelo narediti še odbijač, ki brca žogo. 

Zaključek  

Z izdelkom sva kar zadovoljna. Projekt sva uspela narediti po pričakovanjih.  

Predlogi  

Poletna šola nama je bila všeč, edini predlog (prošnja) pa je, da bi bil prostor z računalniki odprt 
cel naš prosti čas. 
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Robotek brez kakršnegakoli namena 
 

Rok Kaufman, rok.kaufman@yahoo.com 
 

 
 

Cilj projekta 

Kot cilj projekta sem si zastavil robotka, ki bi znal narediti več različnih stvari in ne le eno stvar 
tako kot izdelki ostalih projektov. Robotek bi moral vsako stvar početi nekaj časa in nato nehati s 
tem opravilom, nakar bi začel delati nekaj drugega. To sem se odločil delati zato, ker nisem imel 
nobene boljše ideje in ker sem imel večino programa za hojo po črti že napisanega. 

Izvedba 

Robotka sem sprogramiral v Bascomu, ker sem hotel, da robotek opravila izvaja sam brez 
zunanjega nadzora in je ProRob preveč preprost, da bi z njim lahko izvedel svoj projekt. 
Robotka sem sestavil iz hroščka, ki sem mu sprednjo desno luč prestavil tako, da sveti v tla, zato 
da lahko izmeri svetlost podlage. Poleg luči in dveh koles ima tudi tipalki spredaj, da se lahko 
izogne oviri. Ima tudi dva svetlobna senzorja; prvi meri svetlost tal, drugi pa izmeri, koliko 
svetlobe je v okolju, in iz tega določi 'random seed': vrednost, na kateri začne funkcija za izračun 
'naključnih' števil. 

Zaključek 

Pri delu mi je zmanjkovalo časa, saj sem imel probleme s proceduro hoje po črti. Robotku sem 
moral zamenjati oba motorja, ker nista delovala pravilno, in dvakrat zamenjati prvi svetlobni 
senzor iz istega razloga. Med delom sem odkril tudi napako v programu za testiranje robotka. 
Ker je vmesnik zelo preprost, mi je kmalu zmanjkalo izhodov in tako nisem mogel dodati večih 
motorjev in lučk, kar bi mi omogočilo, da bi napisal še več procedur. 
Moj robotek zna hoditi po črti in plesati, ko se 'dolgočasi', se naključno obrača na mestu in če se 
zaleti, se vrne nazaj in obrne. 

Predlogi  

Poletna šola računalništva mi je bila všeč in ni mi žal, da sem se vpisal na robotiko. Edino, kar me 
je motilo, je to, da je bila učilnica za robotiko večino časa zaklenjena in tako v prostem času nisem 
mogel priti do svojega računalnika (za razliko od učilnice za programiranje, ki je bila ves čas 
odprta.) 
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Skupina programiranje 
 
Vodja skupine: 

David Mohar 
 
Mentorji: 

David Mohar, Žiga Zupančič 
 
Udeleženci: 

Ana Jagodic, Rok Peternel, Sebastjan Šuput, Štefan Hadalin, Matija Skala, May Žitnik, Dev 
Kordeš 
 
Delavnica programiranje je bila namenjena vsem udeležencem, ne glede na predznanje 
računalništva, informatike in programiranja. Tisti, ki ste imeli že nekaj predznanja, ste dobili 
dodatne naloge ali pa sva spremenila obstoječo nalogo, da je bila na nivoju vašega predznanja. 
 
Kot mentorja sva že vnaprej predvidela, da večina ne bo imela predznanja iz tega področja, zato 
sva začela čisto od začetka. Tekom uvodnih predavanj ste spoznavali osnovno arhitekturo 
računalniškega sistema, kako računalnik obdeluje podatke (binarni sistem, seštevanje, pomikanje 
bitov levo ter desno) ter dve osnovni podatkovni strukturi (sklad – eng.: stack; kopica – eng.: 

heap). Vsa ta znanja so pripomogla k lažjemu razumevanju osnovnih pojmov, ki se uporabljajo pri 
programiranju. 
 
Po uvodnih predavanjih sva celodnevno delavnico programiranje razčlenila na dva dela. V prvem 
delu (zjutraj) ste spoznavali različne načine programiranja, osnove programskega jezika Visual C# 
ter kako računalnik »razmišlja«. Z drugimi besedami, učili smo se »pogovarjanja« z našimi 
osebnimi računalniki. 
 
V drugem delu delavnice ste udeleženci uporabili znanje o programiranju, ki ste ga pridobili v 
prvem delu delavnice. Seznanili ste se s prvimi koraki v programiranje računalniških iger s 
tehnologijo Microsoft XNA framework, ki temelji na programskem jeziku C# in razvijalskem 
okolju Microsoft Visual Studio. 
 
Med predavanji ste dobili tudi kakšno bolj zahtevno nalogo in se lahko potegovali za lepe nagrade 
(večinoma knjige o programiranju). Seveda pa nisva pozabila tudi na tiste, ki ste bili bolj počasni, 
saj sva vsem udeležencem poslala tudi nekaj e-knjig na temo programiranja v prej omenjenem 
programskem jeziku. Z vsemi udeleženci sva imela dobre odnose in tudi med predavanji je zaradi 
tega bilo vzdušje bolj sproščeno, kar je pripomoglo kvaliteti samih delavnic. 
 
Po naučenih osnovah XNA ste ustvarili nekaj preprostih 2D iger. 
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Projekti 

Button Bash 

 
 

Cilj te igre je v desetih sekundah čim večkrat pritisniti tipko presledek. Ko poteče deset sekund, se 
števec ustavi, število pritiskov pa se obarva rdeče in je igre konec. 

Pong 

 
 

Cilj te igre je, da odbiješ žogo za ploščico nasprotnika in tako dobiš točko. Tisti igralec, ki prvi 
doseže določeno število točk, zmaga. 
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Utrinki s poletne šole 
 
Samo nekaj fotografij za vzorec. Mnogo več jih je na priloženem DVD-ju , kjer so tudi video 
posnetki … 
 

Skupina robotika 

 

 
 

Prostor, ki nam je bil na voljo skupini robotika, ni bil »ravno velik«, pa smo kljub temu zmogli. 
 

 
 

Še dobro, da nas je bilo samo sedem… 
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Ko pa je bilo treba kaj praktično narediti, je pa »steklo« 
 

 
 

Zbirka FischerTechnik je lepo delovala z vmesnikom eProDas-Rob1, razvit na Pedagoški fakulteti 
v Ljubljani 
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Potem pa smo morali narediti vsak svoj projekt! 
 

 
 

Dva udeleženca sta se odločila za robotski nogomet 
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Nastala je robotska roka, ki je razvrščala palice glede na dolžino 
 

 
 

Naredili smo avtopralnico za goseničarja 
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Pa dvigalo v štirih nadstropjih 
 

 
 

In robota, ki je plesal… 
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Skupina programiranje 

 
 

Delavnica programiranje je potekala v spodnjih prostorih planinskega doma. Za razliko od 
delavnice robotika, je bilo tu prostora več kot dovolj. 

 

 
 

Takšno pa je veselje, ko program tudi deluje ☺ 
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Med odmori so potekale hude bitke… 
 

 
 

Računalniška učilnica med predstavitvijo projektov. 
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Pa še nekaj utrinkov s prostega časa 

 

 
 

Kje je že to in kdaj se je zgodilo (en mentor je videti malo zaspan)? 
 

 
 

Odraščati je včasih tudi zabavno… 
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Poleg na računalniku znamo igrati tudi »ta pravi« nogomet 
 

  
 

…in košarko 
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… pa kitaro smo »igrali« 
 

 
 

… in če ni bilo kaj drugega, je bila še ena računalniška igrica… 
 

 
 

…in občudovali smo sončni zahod (skoraj vsak večer) 


