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Dr�avna robotska tekmovanja  
za mlade v letu 2015

 ■ 1 Uvod

V torek, 12. maja, je bila na Fakul-
teti za elektrotehniko, računalni-
štvo in informatiko (FERI) Univerze 
Maribor tradicionalna celodnevna 
prireditev Mariborski robotski izziv, 
ki združuje državna tekmovanja v 
robotiki za osnovnošolce, srednje-
šolce in študente. Državno tekmo-
vanje ROBOsled za osnovnošolce 
se tradicionalno izvaja skupaj z dr-
žavnim tekmovanjem za študente 
in dijake RoboT. Že šestič smo or-
ganizirali odprto državno tekmova-
nje RoboCupJunior Slovenija za 
osnovnošolce in dijake srednjih šol. 
Tekmovanje RoboCupJunior se 
je izvajalo dvonivojsko (regijska in 
državno tekmovanje) in po pravilih 
svetovnega robotskega tekmova-
nja za leto 2015. Tekmovanje Ro-
boCupJunior je potekalo v števil-
nih raznolikih razredih, in sicer: Re-
ševanje črta za osnovne in srednje 
šole, Reševanje labirint, robotski 
Ples za osnovne in srednje šole ter 
robotski Nogomet. Kot že v pre-
teklih letih so se slovenskim eki-
pam RoboCupJunior na državnem 
tekmovanju 12. maja pridružile tudi 
odlične ekipe iz Avstrije, Hrvaške in 
Slovaške. Najboljše slovenske ekipe 
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V prispevku sta predstavljena razvoj in izvedba slovenskih državnih robotskih tekmovanj RoboT, ROBOsled 
in RoboCup v letu 2015, ki jih od leta 1999 organizira Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru v sodelovanju s srednjimi in osnovnimi šolami za slovenske osnovnošolce, srednješolce in 
študente. Za uspešno izvedbo tekmovanj je nujno izobraževanje tako mladih kot njihovih mentorjev na vseh 
nivojih, od učencev OŠ, dijakov SŠ in študentov, kar izvajamo v obliki tematskih delavnic in krožkov robotike.

z letošnjega državnega tekmovanja 
so pridobile pravico do udeležbe 
na svetovnem robotskem tekmo-
vanju RoboCupJunior 2016, ki bo 
predvidoma v Nemčiji. 

Na letošnjem finalnem tekmovanju 
z mobilnimi roboti je v vseh katego-
rijah sodelovalo okrog 170 učencev 
OŠ (spremljalo jih je 74 mentorjev) 
in okrog 150 dijakov SŠ (spremljalo 
jih je 25 mentorjev). V predtekmo-
vanjih po regijah so bile te številke 
še nekajkrat višje. V kategoriji Ro-
boT so sodelovali tudi trije študenti. 
V šestnajstih letih se je na robotskih 
tekmovanjih po Sloveniji zvrstilo 
več tisoč osnovnošolcev, okrog 600 
srednješolcev in okrog 100 študen-
tov. Tekmovalci SŠ večinoma priha-
jajo iz srednjih strokovnih šol s pro-
grami Mehatronika, Elektrotehnika, 

Računalništvo in vse več tudi iz teh-
niških in splošnih gimnazij.

 ■  2 Tekmovanje v vožnji 
po labirintu RoboT 2015

Na državnem tekmovanju z mobil-
nimi roboti RoboT 2015 se je v vo-
žnji samostojno konstruiranih avto-
nomnih mobilnih robotov po la-
birintu (velikosti 2,5 x 2 m z več kot 
15 m poti, slepimi hodniki in okrog 
36 zavoji) pomerilo 31 dijaških ekip 
iz štirih srednjih tehniških strojnih, 
računalniških in elektrošol in med 
njimi tudi trije študenti FERI UM.

To je tudi najstarejše slovensko ro-
botsko tekmovanje, ki se ga je v 
petnajstih letih udeležilo že okrog 
100 študentov ter nad 400 dijakov 

Slika 1. Dijak tekmovalec in navijači ob labirintu
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in mentorjev iz celotne Slovenije in 
sosednje Hrvaške ter Avstrije. 

Za lovorike tekmovanja RoboT 2015 
je štela boljša izmed dveh voženj. 
Najuspešnejšim trem tekmovalcem 
so bile podeljene svečane diplome, 
denarne in praktične nagrade spon-
zorjev. Najhitrejši je bil študent FERI 
UM Aleš Stojak s časom 22,47 s, sle-
dila pa sta mu dijaka ŠC Ptuj – ERŠ – 
Jan Dominc in Tomaž Šešerko.

Tradicionalno so se najbolj vztrajni 
dijaki srednjih šol že enajstič pome-
rili tudi za lovoriko RoboLiga 2015 
(finalno tekmovanje v seriji Sloven-
ske robotske lige), kajti pred tem 
so bila že izvedena tekmovanja: 17. 
aprila v ŠC Velenje RoboERŠ in 23. 
aprila v TŠC Nova Gorica RoboMiš. 
Za lovoriko RoboLiga 2015 sta štela 
oba teka skupaj, kar smo točkovali v 
skladu s pravili in temu prišteli toč-
ke prvih dveh tekem. Zmagovalec v 
seštevku vseh treh tekem (skupno 6 
voženj) je bil Tine Masič, ŠC Nova 
Gorica – ERŠ, ki je v dosegel 225 točk.

 ■  3 ROBOsled 2015 – 
robotsko tekmovanje za 
osnovnošolce

ROBOsled je robotsko tekmova-
nje za osnovnošolce, pri katerem 
morajo ekipe učencev zgraditi mo-
bilnega robota in z njim tekmovati 
v vožnji po progi, označeni s črno 
črto na beli podlagi. Zmaga robot, 
ki najhitreje prevozi progo. Učenci 
se pri gradnji robota seznanijo z 
različnimi elektronskimi in mehan-
skimi oziroma mehatronskimi kom-
ponentami. V procesu gradnje ro-
bota se naučijo tudi spajkanja ele-
ktronskih komponent, mehanskega 
sestavljanja in vrtanja. ROBOsled je 
tako v prvi vrsti uvod v izobraževa-
nje na interdisciplinarnem podro-
čju mehatronike. Cilj tekmovanja je 
spodbujanje spoznavanja gradnje, 
delovanja in raziskav robotov med 
osnovnošolci in osnovnošolskimi 
učitelji. Tekmovanje se v osnovni 
šoli navezuje na fiziko in predmete 
s področja tehnike.

Letos smo državno tekmovanje 
ROBOsled organizirali v dveh ra-

zredih: DIRKAČ in POZNAVALEC. 
V razredu DIRKAČ zmaga robot, 
ki tekmovalno progo, označeno s 
črno črto na beli podlagi, prevozi 
v najkrajšem času. V razredu PO-
ZNAVALEC se učenci OŠ pomeri-
jo v poznavanju zgradbe in delo-
vanja mobilnega robota, ki so ga 
zgradili. 

V letu 2015 je izvedbo regijskih 
predtekmovanj ROBOsled, v kate-
rih se tekmovalne ekipe kvalificirajo 
za tekmovanje na državnem finalu, 
podprlo 11 tehniških srednjih šol 
po vsej Sloveniji. Seznam vseh so-
delujočih tehniških srednjih šol je 
objavljen na spletni strani http://
www.robobum.um.si. Vsem tehni-
škim srednjim šolam se za izvedbo 
robotskih predtekmovanj najlepše 
zahvaljujemo. Vodjem tekmovanj 
smo zato podelili priznanja.

Na zaključnem državnem tekmova-
nju ROBOsled 2015, ki smo ga or-
ganizirali v torek, 12. 5., na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru, 
je letos sodelovalo 36 tekmovalnih 
ekip s 63 tekmovalci iz 27 osnovnih 
šol iz vse Slovenije. Poleg samogra-
dnih robotov se je tekmovanju tudi 
letos pridružilo še nekaj navdušenih 
ekip LEGObum, ki sestavijo mobil-
nega robota iz LEGO sestavljanke.

Na tekmovanju ROBOsled 2015 
je bila v razredu DIRKAČ najuspe-

šnejša ekipa OŠ Milojke Štrukelj iz 
Nove Gorice, v razredu POZNAVA-
LEC pa prva ekipa OŠ Drska iz No-
vega mesta. 

V letu 2015 so se tekmovalne eki-
pe podobno kot že v letu 2013 in 
2014 potegovale tudi za glavno 
nagrado ROBOsled, pri kateri so 
se upoštevali vsi doseženi rezultati 
tekmovanja. Glavno nagrado RO-
BOsled 2015 je osvojila ekipa OŠ 
Milojke Štrukelj iz Nove Gorice.

Čeprav smo na tekmovanju nagra-
dili zgolj tiste tekmovalne ekipe, 
ki so se uvrstile na prva tri mesta 
v posameznem razredu, in pa naj-
boljšo ekipo na tekmovanju, je se-
veda potrebno pohvaliti tudi vse 
ostale tekmovalce. Še posebej pa je 
potrebno izpostaviti tudi mentorje 
mladih tekmovalcev, ki pomaga-
jo svojim učencem pri pripravi na 
tekmovanje z mobilnimi roboti, ki 
nas vsako leto bolj presenečajo s 
tehnološko dovršenostjo, saj s tem 
med našimi najmlajšimi popularizi-
rajo robotiko, mehatroniko in teh-
niko nasploh, kar je dejansko tudi 
cilj naših robotskih tekmovanj.

 ■  4 Državno tekmovanje 
RoboCupJunior 
Slovenija 2015

Tekmovanje RoboCupJunior Slo-
venija je sestavni del svetovnega 

Slika 2. Priprave na dirko ROBOsled v predavalnici G2-ALFA UM FERI
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robotskega tekmovanja za osnov-
nošolce in srednješolce. Tekmova-
nje RoboCupJunior ima zelo ra-
znolike razrede tekmovanja: reše-
vanje, ples in nogomet. 

Tekmovanje RoboCupJunior Re-
ševanje ima dve različici Reševanje 
črta in Reševanje labirint. Skupno 
obema je, da tekmovalna arena 
predstavlja prizorišče nesreče, na 
primer porušeno zgradbo po po-
tresu. Naloga robota je reševanje 
žrtev. Pri Reševanju črta je pot, po 
kateri mora peljati robot po areni 
(slika 3), označena s črno črto na 
beli podlagi. Med vožnjo po areni 
mora robot uspešno prevoziti križ-
išča, premagati občasne prekinitve 
črte, ovire, ki jih mora prevoziti ali 
zaobiti ter rešiti žrtve (srebrne kro-

glice) na evakuacijsko točko (črn 
trikotnik). Nevarnosti, ki jih med 
vožnjo premaga robot, se točkuje-
jo. Zmaga ekipa, katere robot zbere 
med vožnjo, ki je časovno omejena, 
največje število točk. Osnovnošolci 
in srednješolci tekmujejo ločeno.

Na državnem tekmovanju Robo-
CupJunior Reševanje črta 2015 
za OŠ se je pomerilo 32 slovenskih 
osnovnošolskih ekip (100 tekmoval-
cev), ki so se na državno tekmovanje 
uvrstile kot najboljše ekipe regijskih 
predtekmovanj. Tudi slovenske sre-
dnješolske ekipe (22 ekip, 74 tekmo-
valcev) so se na državno tekmovanje 
RoboCupJunior Reševanje črta za 
SŠ uvrstile na osnovi uvrstitve na 
regijskih tekmovanjih. Osnovnošol-
cem so se pridružile tri hrvaške eki-

pe in ena avstrijska. Srednješolcem 
pa so se na tekmovanju pridružile tri 
hrvaške ekipe in štiri avstrijske.

Na državnem tekmovanju Reševa-
nje črta za OŠ je bila najuspešnejša 
ekipa HACK3RS z OŠ Rudolfa Mai-
stra v Šentilju, ki sta ji sledili ekipa 
WALLE z OŠ Bogojina ter ekipa VO-
KLANCI OŠ Šenčur.

Med srednješolskimi ekipami na 
državnem tekmovanju Reševanje 
črta za SŠ so bile letos najuspe-
šnejše kar tri ekipe iz TŠC Maribor, 
Srednja strojna šola, ki so zasedle 
prvo, drugo in tretje mesto. Naj-
boljša je bila ekipa KOULA, sledila ji 
je ekipa DEMO 9, tretje mesto pa je 
zasedla ekipa TVOJ ATA. 

Takoj za ekipami TŠC Maribor so se 
uvrstile ekipe ŠC Celje, Gimnazije 
Lava. Lani je ekipa ŠC Celje, Gimna-
zija Lava osvojila prvo mesto, zato 
letos potuje na svetovno tekmova-
nje RoboCupJunior na Kitajskem. 
Znanje robotike dijakov ŠC Celje, 
Gimnazije Lava, je že toliko napre-
dovalo, da so si letos za sodelova-
nje na svetovnem tekmovanju na 
Kitajskem zgradili samogradni ro-
bot. Mentorja ekip ŠC Celje sta Kar-
men Kotnik in Tomislav Viher.

V veliko veselje nam je, da so se slo-
venskim ekipam na tekmovanju Ro-
boCupJunior Reševanje črta pridru-
žile štiri avstrijske ekipe Gimnazije 
Kepler iz Gradca in tri hrvaške ekipe, 
ki so tudi gimnazijske. Tako je bila 

Slika 3. Tekmovalni areni za tekmovanje Reševanje črta (levo arena za OŠ, 
desno arena za SŠ)

Slika 4. Ekipe TŠC Maribor, Srednja strojna šola, z mentorjem Alešem Smoletom, ki so se letos na državnem 
tekmovanju odlično odrezale (levo), ekipa Gimnazije Kepler iz Gradca med tekmovalno vožnjo robota (desno)
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na odprtem državnem tekmovanju 
RoboCupJunior Slovenija 2015 po-
lovica sodelujočih ekip gimnazijskih, 
druga polovica ekip pa je prihajala s 
strokovnih tehniških šol.

Pri tekmovanju Reševanje labirint 
in CoSpace so prvwenstvo ponov-
no prevzele ekipe Srednje elektro-
-računalniške šole v Mariboru.

Za tekmovanje RoboCupJunior 
v razredu Ples mora ekipa sama 
zgraditi robota, sebi in robotu iz-
delati kostume in sceno za nastop, 
izbrati glasbo in pripraviti koreo-
grafijo ter izvesti nastop z robo-
tom. Na državnem tekmovanju je 
v letu 2015 sodelovalo sedem ekip, 
od tega šest osnovnošolskih in ena 
srednješolska (32 tekmovalcev). 

Na državnem tekmovanju Ples 
je med osnovnimi šolami zasedla 
prvo mesto ekipa Osnovne šole na-
rodnega heroja Rajka iz Hrastnika. 
Drugo mesto je zasedla ekipa Fran-
ce 1 z Osnovne šole Franceta Pre-
šerna v Kranju, tretje mesto pa eki-
pa odličnih deklet Velikonedeljski 
znanstveniki z Osnovne šole Velika 
Nedelja. Med srednjimi šolami je v 
robotskem plesu brez konkurence 
zmagala ekipa Orient-dih iz Dvoje-
zične srednje šole v Lendavi.

Med odprtimi državnimi tekmova-
nji RoboCupJunior Slovenija 2015 
velja še posebej omeniti tekmova-
nje RoboCupJunior Nogomet, saj 
so na njem tekmovale v robotskem 
nogometu ekipe iz štirih držav. Dve 
slovenski ekipi (obe ŠC Ptuj, Elektro 

in računalniška šola), dve hrvaški, 
dve avstrijski (z Gimnazije Kepler v 
Gradcu) in ena slovaška ekipa. Men-
tor obeh slovenskih ekip je Sandi 
Rihtarič. Roboti, ki so jih zgradili člani 
ekip ŠC Ptuj, Elektro in računalniška 
šola, za robotski nogomet so samo-
gradni, imajo štiri vsesmerna kolesa, 
ki jih poganjajo enosmerni motor-
ji. Sami so zgradili ogrodje robota, 
kolesa in H-mostiček za napajanje 
enosmernih motorjev in zobniške 
prenose. Razen senzorjev za zazna-
vanje belih črt nogometnega igrišča 
so opremljeni tudi z žiroskopom in 
kompasom. Roboti se krmilijo s po-
močjo mikrokrmilnikov Arduino.

Slovenski srednješolski ekipi ŠC 
Ptuj, ERŠ NoWo, na državnem tek-
movanju RoboCupJunior Nogo-
met nista imeli konkurence, zato 
sta zasedli 1. mesto v razredu lah-
kih robotov za igranje nogometa 

in v odprti ligi. Zaradi majhnega 
števila robotskih nogometnih ekip 
(tudi na avstrijskem tekmovanju se 
jih je zbralo največ 6), se te pogosto 
srečajo. Zato sta se ekipi Elektro in 
računalniške šole ŠC Ptuj udeležili 
avstrijskega, hrvaškega in slovaške-
ga tekmovanja RoboCupJunior v 
robotskem nogometu.

Nagrade za tekmovanje RoboCu-
pJunior sta prispevali podjetje LE-
GAMA in HTE, d. o. o. 

 ■ Zaključek

Robotska tekmovanja omogočajo:
●  primerjavo tekmovalcev/ekip 

znotraj države na državnih tek-
movanjih,

●  primerjavo tekmovalcev/ekip na 
mednarodnem nivoju na medna-
rodnih tekmovanjih in

Slika 5. Ekipe ŠC Celje, Gimnazija Lava (levo), ki se vsakič prizadevno pripravljajo za sodelovanje na državnem 
tekmovanju RoboCupJunior, in ekipa MindGears s svojim samogradnim robotom (desno)

Slika 6. Ekipi ŠC Ptuj, Elektro in računalniška šola, in ogrodje robota za 
igranje robotskega nogometa
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●  določitev zmagovalcev oziroma 
najboljših treh tekmovalcev/ekip 
ter podelitev priznanj za uspeh.

Vendar zgoraj našteti cilji niso edini 
cilji, ki jih zasledujejo robotska tek-
movanja.

Na področju robotskih tekmovanj 
je olimpijsko vodilo tekmovanj raz-
širjeno z željo po novih znanjih in 
se glasi: »Pomembno je sodelo-
vati, se naučiti čim več novega in 
ne zmagati.« To pomeni, da je cilj 
robotskih tekmovanj spodbujanje 
izvirne gradnje robota in aktivno 
učenje ob tem, ko se trudimo zgra-
diti nov, boljši robot po svoji izvirni 
zamisli. Sam dogodek – tekmovanje 
– naj bi bil v prvi vrsti priložnost za 
srečanje, primerjanje in izmenjavo 
izkušenj, pridobljenih pri gradnji ro-
bota. Želja po gradnji čim boljšega 
in izvirnega robota daje sodelujo-
čim vzpodbudo za aktivno osva-
janje novih znanj in vseživljenjsko 

učenje. Sama narava robotskega 
tekmovanja postavlja okvire za pro-
jektno delo. Gradnja robota je pro-
jekt, ki se mora zaključiti na datum 
tekmovanja. Ta določa rok zaključka 
projekta. Mnoga svetovna robotska 
tekmovanja spodbujajo sodelovanje 
in skupinsko delo s tem, da lahko na 
tekmovanjih sodelujejo samo ekipe 
tekmovalcev. Opisane značilnosti 
robotskih tekmovanj se pokrivajo 
s pričakovanji družbe znanja, zato 
predstavljajo robotska tekmovanja 
odlično pripravo vsakega udeležen-
ca tekmovanja na uspešno uvelja-
vljanje v družbi znanja.

Robotska tekmovanja pogosto do-
polnjujejo delavnice za tekmovalce 
in njihove mentorje, ki omogočajo 
hitro prenašanje novih znanj na vse 
sodelujoče.

Razen doslej naštetega pa robot-
ska tekmovanja s srečanjem ekip 
in izmenjavo pridobljenih izkušenj 

omogočajo tudi sledenje odprtim 
raziskovalnim problemom s po-
dročja tekmovanja in spremljanje 
trenutnega stanja razvoja področja 
tekmovanja.

Ne nazadnje robotska tekmovanja 
prav gotovo spodbujajo mnoge 
učence osnovnih šol, da se odloča-
jo za nadaljevanje šolanja v eni od 
tehniških strok. Podobno velja za 
maturante splošnih gimnazij, da se 
veča delež tistih, ki nadaljujejo štu-
dij na eni od tehniških fakultet na 
programih mehatronika, elektro-
tehnika in strojništvo.

Vsi rezultati, fotografije, videopo-
snetki in medijski odzivi za zadnje 
tekme kot tudi za prejšnje tekmo-
vanje RoboT so na voljo na www.
ro.feri.um.si/tekma/, za ostala tek-
movanja razredov ROBOsled in 
RoboCupJunior pa na www.robo-
bum.um.si.

n


