
 

 

 

 

 

ZAVOD ZA RAČUNALNIŠKO 
IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 

Cesta Andreja Bitenca 68 
1000 Ljubljana 
splet: www.zri.si, 
  

 

Mladinska šola računalništva v šolskem letu 2020/2021 

Izobraževalne smeri Namen Vsebina 

 

Programiranje (9 - 11 let) 



o Vzpodbujanje ustvarjalnosti 
o Urjenje logičnega mišljenja 
o Urjenje načrtovanja 
o Spretnost z miško in 

tipkovnico 

 o Programiranje - logo 
o Risanje z grafičnimi 

programi  
o Kreiranje logičnih gradnikov 

in njihova uporaba 

 

Programiranje (12 – 15 let) 

 

o Logika programiranja 
o Algoritmično razmišljanje 
o Ustvarjalnost in logika pri 

našrtovanju in izvedbi 
projekta 

o Pouk programskega jezika 

 

 o Programiranje pascal(prvi 
jezik), C, C++, python 

o Načrtovanje procesov 
o Osnove priprave spletnih 

strani 
o Osnove projektnega dela 

  
. 

Informacije in prijave 
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti urad@dijaski.it in faxu 040 573142. 
Informacije o vpisu v času uradnih ur (od 8.00 do 16.00) v ul. Ginnastica 72 ali po telefonu 
040 573141. Informacije o pouku so na voljo na spletni strani www.zri.si  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijavnica za pouk programiranja ZRI Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim dijaškim domom Trst 

Priimek in ime učenca: .................................................................................................................................. 

Domači naslov: …………………………………… telefon…………….mobitel: ………………… 

Kraj in poštna številka: ................................................................................................................................... 

Šola, razred in paralelka: .............................................................................................................................. 

Elektronski naslov za obveščanje: ………………………………………………………………… 

Ime in priimek plačnika: …………………………………………………………………………….. 

Otroka prijavljamo za naslednjo smer pouka programiranja: 

Programiranje (9 - 11 let)Programiranje (12 - 15 let)

Plačilo v obrokih: da / ne. Prijavili smo tudi (podatek za družinski popust): ……………………….. 

Strinjam se, da moj otrok obiskuje pouk, sprejemam gornje pogoje in zagotavljam plačilo šolnine. Za potrebe 

izvajanja pouka dovoljujem zbiranje predanih podatkov in sledenje ter analizo napredka učenca. Dovoljujem 

tudi objavo rezultatov vseh tekmovanj in druge objave v promocijske namene. 

Datum: Podpis staršev oz. plačnika: 

http://www.zri.si/
mailto:urad@dijaski.it
http://www.zri.si/


Organiziranost pouka 

Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana je od leta 1993 dalje vodilna organizacija 
za računalniški pouk mladine v Sloveniji. Pouk za učence iz Italije organiziramo na daljavo, 
praviloma po eno uro na teden, kar se da usklajeno z urnikom učencev in dijakov. 
Prijavljene učence razvrstimo v delovne skupine glede na usmeritev, okolje, starost in 
stopnjo predznanja. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo prijavo ali iz pouka izključimo 
prijavljenega učenca, ki moti pouk oz. okolico, ali ne poravnava svojih obveznosti. 

Tedenska obremenitev:  Ena polna ura (60 minut). 
Poskusne urice: v sredah 18. in 25. novembra ter 2.decembra 2020 ob 16.00 za 

večje (od 12 let) in ob 18.00 za manjše (do 11 let). 
Zaključek pouka: Po izpolnjenem programu (30 obiskov v obsegu 40 pedagoških 

ur), predvidoma sredi junija 2021. 
Mesta prijave: Po pošti, faxu, na naslovu Slovenskega dijaškega doma v Trstu. 
Vpisni rok: Redni: do začetka pouka, naknadni: 14 dni po začetku pouka. 
Veljavnost vpisa: Vpis velja za šolsko leto 2020/2021. Izpis oz. naknadni vpis je 

možen ob polletju, v januarju 2021. 

Šolnina, način plačila in popusti 
 Šolnina: 260,00 EUR (4 obroki po 65,00 EUR) plačljivo z bančnim 

nakazilom (www.dijaski.it/kdo-smo/placila/)  
 Možnost sofinanciranja šolnine. 
Roki za plačilo: 16.11.2020, 15.12.2020, 15.2.2021 in 15.4.2021. 
Popusti: 10% za plačilo celoletne šolnine do 16.11.2020, 

25% družinski popust (drugi in naslednji vpisani otrok v družini), 

Šolnine ne vračamo! 
V Trstu, 4. 11. 2020 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Prosimo, pošljite prijavnico na naš naslov: 

Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel               
Ulica Ginnastica 72 

34142 Trst 

https://www.dijaski.it/kdo-smo/placila/

