
 

 

Zdravo hackerski superheroji! 
 
Konec tedna, 22. in 23. oktobra 2022, bomo v Transformation Lighthouse spet hekali! Tokrat v živo v popolnoma novih 
prostorih Kovačnice v Kranju. Za ekipe in posameznike, ki imajo kakršne koli lokacijske izzive pa bo omogočena tudi 
virtualna prisotnost!   
 
Letošnji, že 5. tradicionalni hackathon odprtih podatkov, ki ga sponzorira Roche Slovenija in podpirata Ministrstvo za 
Digitalizacijo in Ministrstvo za javno upravo, vsebinsko plemeniti Spominčica – Alzheimer Slovenija, povezuje Mestna 
občina Kranj in podpira tehnologija Oracle, bo naslavljal demenco – naš skupni izziv. 
 
Če želite sodelovati pri ustvarjanju za naš boljši jutri, se preizkusiti v novem izzivu in okolju, premagati druge hackerje in 
si pridobiti nagrado hacker supreme, verjamemo, da je ta hackathon odlična priložnost za vas. Kaj lahko izgubite? 
Spletite odlična prijateljstva, pridobite neverjetne povezave, ki vam bodo koristile na vaši prihodnji poslovni poti, in 
ustvarite rešitev, ki lahko prispeva k boljši družbi za vse nas. Le kdo si ne bi želel tega? 
 

In kakšni so izzivi, ki jih boste reševali, se sprašujete? Pa poglejmo:  

 

KDAJ: vikend, 22. in 23. oktober 2022 
KJE: Kovačnica (novi prostori v centru Kranja (možnos online sodelovanja – označi v prijavi) 
KDO: vsi, ki jim je ta izziv blizu in/oziroma se želijo spoprijeti z njim in se naučiti novih stvari. Predhodno znanje tematike 
ni potrebno – le odprta glava za nove reči, učenje, sprejemanje, spreminjanje in … sodelovanje! 
 

Razvoj družbe se meri s tem, kako skrbi za starejše! 



 

 
 

 
 
Vsekakor pa hackanje prinese tudi vrsto nagad. Poglejmo, kaj vas čaka:  

▲ Denarni fond v višini 6.900 EUR (za prve tri ekipe) 
▲ 30 dni raznih Oraclovih bonusov,  
▲ Razvoj od ideje do produkta za testiranje – za vse, ki bodo želeli nadaljevati. 
▲ Lokacije za testiranje idej, ki jih ponuja občina Kranj. 
▲ Možnost, da se predstavite vodstvu podjetja Roche za bodoča sodelovanja ali zaposlitev. 
▲ Mentoriranje najboljših! 
▲ Druženje in preživljanje vikenda z Evo McLellan, direktorico Roche Slovenija, Emilijo Stojmenovo Duh - ministrico 

za digitalizacijo, Matjažem Rakovcem, županom Mestne občine Kranj, Andyjem Baynesom – bivšim tesnim 
sodelavcem Steva Jobsa, zgodnjim soustanoviteljem Nesta, Googlovim direktorjem in podjetnikom , in številnimi 
drugimi neverjetnimi, navdihujočimi ljudmi. 

Kje drugje imate priložnost spoznati, družiti se in se učiti od uspešnih ljudi iz podjetja Roche, ministrstev, mest, Oracla, … 
vse na enem mestu v enem vikendu. Da ne omenjamo zabave, novih prijateljstev, zaposlitvenih priložnosti, širitve 
obzorij…. No, na splošno vikend zabave in ustvarjalnosti. In na koncu bo morda prav vaša rešitev tista, ki nam bo vsem 
pomagala do boljšega jutri. 

Zakaj bi čakali? Prijavite se in delite:  
Več o samem hackathonu in prijavni obrazec: https://transformation-lighthouse.com/hackathon-roche/ 
Objave na socialnih omrežjih z zabavni vpogledi v ozadje hackathona: 
- https://www.facebook.com/events/1791128857914824 
- https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6978292179739758592 
- https://www.instagram.com/p/CixITxfIzMs/?utm_source=ig_web_copy_link 
- https://twitter.com/Transfo41187878 

BODITE DEL REŠITVE ZA PRIHODNOST NAŠIH STAREJŠIH, NAŠIH STARŠEV IN NAS SAMIH. 

Se vidimo 22.10.2022 v Kranju! 
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