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Vsak otrok si zasluži priložnost, da se spozna z osnovami programiranja in osnovami 

logičnega razmišljanja 

 

VABILO NA BREZPLAČNO PREDSTAVITVENO DELAVNICO PROGRAMIRANJA  

»HOUR OF CODE« 

 

Spoštovani otroci in najstniki lepo pozdravljeni! 

 

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana, v sodelovanju z Digital School, vas vabiva na 

brezplačno predstavitveno delavnico programiranja  »Hour of Code«. 

 

Namen delavnice: na delavnici se boste s pomočjo StarWars junakov spoznali z 

računalniškim znanjem in programiranjem ter z malo vztrajnosti in domišljije sprogramirali 

svojo prvo igrico z junaki StarWars.  

Prav tako boste spoznali, s pomočjo logičnega razmišljanja in domišljije, različne tehnike 

reševanja problemov.   

 

Komu je delavnica namenjena: otrokom in najstnikom, od 8. do 12. leta starosti 

 

Kje se delavnica izvaja: v prostorih Digital School, v HUB 33 (Stegne 33, Ljubljana) 

 

Kdaj se delavnica izvaja: v soboto, 6.10.2018, 4 različni termini 

 

Čas trajanja posamezne delavnice: 1 ura  

 

Število udeležencev na posamezni delavnici: 14 otrok in mladostnikov. 

 

Potek delavnice: otroka starši pripeljejo na delavnico v računalniško učilnico in ga čez 1h 

pridejo iskat, vsak otrok tudi predstavi staršem kar je naredil. 

 

Kako se na delavnico prijavim?  

Za sodelovanje na brezplačni delavnici je prijava obvezna.  

Prijaviš se tako, da prijavnico, ki je najdeš v nadaljevanju dopisa, izpolniš in do petka, 28. 

9. 2018, po pošti pošlješ na naslednji naslov: 

Mestna ZPM Ljubljana, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana,  

ali prijavnico skeniraš in sken prijavnice pošlješ na e-naslov:  

tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si  

 

V upanju, da se nam pridružiš in izkoristiš to super ponudbo, te lepo pozdravljamo.  

 

 

 

Več informacij: 

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana 

Zanj: 

Tanja Povšič 

Vodja programov in projektov za otroke, mlade in družine 

Telefon: 01/ 434 03 24; 040 764 835 

E-naslov: tanja.povsic@mzpm-ljubljana.si 
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P R I J A V N I C A 
 

za sodelovanje na brezplačni delavnici programiranja Hour of Code 

 
Ime in priimek otroka: __________________________________________________  

 

Letnica rojstva:________________________________________________________ 

 

Šola, ki jo obiskuje: ____________________________________________________  

 

Ime in priimek starša/skrbnika:____________________________________________ 

 

E-naslov in GSM:_______________________________________________________ 

 

Datum izvedbe delavnice: sobota, 6. oktober 2018 

 

Prijavljam se za udeležbo v naslednjem terminu (obkroži tisti termin, ki ti najbolj ustreza):  

a) Od 10:00 do 11:00 ure 

b) Od 11:30 do 12:30 ure 

c) Od 13:00 do 14:00 ure 

d) Od 14:30 do 15:30 ure 

 

V primeru, da bi moj želeni termin bil že zaseden, se bom delavnice udeležil-a v terminu, ki je 

še prost (obkroži) 

 

DA       NE 

 

Lokacija izvedbe delavnice: prostori Digital School, Stegne 33 (HUB 33), Ljubljana 

 

 
NADALJEVANJE PRIJAVNICE IZPOLNIJO TVOJI STARŠI 

 

Spodaj podpisani _____________________________________ (ime in priimek starša/skrbnika otroka 
– napišite čitljivo) svojim podpisom jamčim, da so zgoraj navedeni podatki točni.  

 
S svojim podpisom DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite) fotografiranje in snemanje zgoraj navedenega 
otroka v času izvedbe delavnice, ter uporabo teh posnetkov/fotografij za namen uresničitve programa 
(objava na spletnih straneh organizatorja MZPM Ljubljana in izvajalca delavnice Digital Scool ter v  

promocijske namene organizatorja in izvajalca).  
 
S svojim podpisom DOVOLIM – NE DOVOLIM (obkrožite), da po izvedbi delavnice Hour of Code, moj 
otrok domov odide sam, oziroma v spremstvu __________________________ (napišite ime in priimek 
osebe, ki bo prevzela vašega otroka, v primeru če to ne bosta starša/skrbnika). 
 
Podpis:______________________________________________________________  

  
Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vas obveščamo, da se bodo posredovani podatki 
uporabili izključno za izvedbo brezplačne delavnice Hour of Code, ter se bodo, ko konca leta 2018, 
shranili na strežniku Mestne ZPM Ljubljana. Vaši posredovani podatki se ne bodo uporabili v namene 
raziskav. 
 

Vsekakor pa vas vabimo, da se pridružite našim uporabnikom ter nam dovolite, da vaše podatke 

shranimo v našo adremo podpornikov. Našim podpornikom mesečno pošiljamo novice izvedenih 
dogodkov, skupaj z napovednikom za dogodke, ki so pred nami v tekočem mesecu. Na ta način ste 
pravočasno obveščeni o naših programih in projektih, kamor se lahko vključijo vaši otroci (delavnice, 
tabori,…) ali pa tudi vi (brezplačne delavnice in predavanja za starše). 
Vaše podatke ne uporabljamo v namene raziskav, le za obveščanje o novicah in dogodkih. 
 

S svojim podpisom dovolim Mestni ZPM Ljubljana, da mi pošilja mesečni novičnik, in sicer do preklica. 
Preklic lahko naredim vedno, in sicer tako na da naslov: info@mzpm-ljubljana.si pošljem mail za preklic. 
 
 
Kraj in datum:_________________________      Podpis:_____________________________________ 
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