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Murska Sobota, 30. april 2019 

 

 

 

 

 

Zadeva: Vabilo na srečanje generacij GMS 

 

 

 

Spoštovani, 

 

v tekočem šolskem letu posvečamo posebno pozornost dvema pomembnima 

jubilejema v naši pokrajini: stoti obletnici združitve Prekmurcev z matično domovino 

in stoletnici delovanja Gimnazije Murska Sobota. Veseli smo, da je našo šolo v 100 

letih obiskovalo mnogo dijakinj in dijakov, ki so v svojem življenju lahko dobro 

unovčili znanja, ki so jih pridobili v srednji šoli.  

 

Vsem, ki ste nas počastili z obiskom katere izmed naših dosedanjih prireditev, se 

prav lepo zahvaljujemo. Ker ste nam nekateri že posredovali predprijave na srečanje 

generacij Gimnazije Murska Sobota, Vam posredujemo nekaj informacij v zvezi s tem 

dogodkom, na katerega Vas še enkrat prijazno vabimo.  

 

“Srečanje generacij GMS” bo v soboto, 26. oktobra 2019, s pričetkom ob 16. 

uri. Za Vas pripravljamo kratek kulturni program, ogled šole, skupaj doseženega dela 

in razstave, pa tudi pogostitev, promocijsko darilo ter veliko sproščenega obujanja 

spominov. 

 

Da bomo lahko organizirali ta dogodek, Vas prosimo za prispevek v višini 10 EUR, 

ki  bo hkrati tudi Vaša vstopnica za dogodek. Zaradi organizacije dogodka Vas 

vabimo, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na 

sledečem naslovu: https://forms.gle/Fvh7iWWgrXoUtvLu5 

Podatke potrebujemo zato, da Vam lahko posredujemo položnico za plačilo in da  

vodimo evidenco prijavljenih, saj bo kot popolna prijava veljala le spletna prijava in 

plačana položnica. Prosimo Vas, da prijavo in plačilo položnice izvedite do 15. 

septembra 2019. 

 

Vsem prijavljenim nudimo tudi možnost sooblikovanja srečanja, zato Vas prosimo, 

da nam na elektronski naslov sporočite, ali boste tudi sami kaj pripravili. V 

posameznih učilnicah po celotni šoli je možno srečanje ene generacije dijakov. Za 

obujanje spominov lahko uporabite tudi računalnike in projektorje. Če želite, lahko 

sodelujete tudi v uvodnem kulturnem programu. Prosimo Vas, da nam sporočite svoj 

interes po sodelovanju pri sooblikovanju srečanja. 

Lepo Vas pozdravljamo, 

 

 

Roman Činč, prof., l.r. 

ravnatelj Gimnazije Murska Sobota 

mag. Tomi Bušinoski, l.r. 

koordinator dejavnosti ob 100-letnici 

delovanja Gimnazije Murska Sobota 

 

 

 

 

 

 

 
Vse dodatne informacije in pojasnila dobite pri ravnatelju na številki 041 994 852 ali na elektronskem 
naslovu gms100let@gmail.com 
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