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COMPUTER WEEKEND 

 

Spoštovani! 

 

Vaš sin/hčerka obiskuje računalniški krožek Gimnazije Ilirska Bistrica. Decembra 

2015 bomo na Gimnaziji Ilirska Bistrica organizirali Computer weekend. 

 

V okviru Computer weekenda se bo iz petka na soboto prespalo na šoli. Potekale 

bodo različne računalniške delavnice za udeležence krožka na teme, ki jih najbolj 

zanimajo. 

 

Computer weekend bo potekal od petka, 27., do sobote, 28. novembra 2015. Prosili 

bi vas za soglasje, da vaš sin/hčerka prespi na šoli. 

 

V času trajanja Computer weekenda bodo veljala posebna pravila, in sicer: 

 od 18.00 ure v petek do dogovorjene jutranje ure v soboto ni izhodov ali vhodov v 

šolo (udeleženci bodo samo člani računalniškega krožka), 

 strogo je prepovedan vnos alkoholnih pijač, 

 prepovedano je kajenje v šoli in njeni okolici, 

 spoštuje se navodila mentorja in somentorja krožka in ostala dogovorjena pravila. 

 

Dodatna navodila o izvedbi Computer weekenda bodo učenci/dijaki dobili pri krožku. 

Za dodatna pojasnila ali vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu mentorja 

računalniškega krožka konjevic.nejc@gmail.com 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

 

Gorazd Brne, 
prof. soc. in univ. dipl. fil., 
vodja Gimnazije Ilirska 
Bistrica 

Klavdij Logar, prof. 
somentor računalniškega 
krožka 

Nejc Konjevič, 
mentor računalniškega 
krožka 
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Spodaj podpisani starš/zakoniti skrbnik otroka ___________________________ 

dovoljujem, da moj otrok prespi na Gimnaziji Ilirska Bistrica v času med 27. in 28. 

novembrom 2015. 

        

Podpis starša/zakonitega skrbnika: 

       _____________________________________ 

 

Spodaj podpisani __________________________ se obvezujem, da sem seznanjen 

s pravili udeležbe in da se zavedam njenih posledic, če le-ta kršim. 

 

Podpis udeleženca: 

       ______________________________ 

 

 

 

Gorazd Brne, 
prof. soc. in univ. dipl. fil., 
vodja Gimnazije Ilirska 
Bistrica 

Klavdij Logar, prof. 
somentor računalniškega 
krožka 

Nejc Konjevič, 
mentor računalniškega 
krožka 
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