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Spoštovani starši! 

 

Čas hitro beži. Zopet se bodo odprla vrata Gimnazije Tolmin. Dijaki in profesorji se že pridno 

pripravljajo na dan odprtih vrat s sloganom, 

»Ugrizni v jabolko znanja«. 

 

Prireditev se bo pričela v ponedeljek, 2. 12. 2019 ob 17h in se zaključila s tekmo odbojke 

med dijaki in starši ob 18.30. Tekma bo trajala približno eno uro. 

Dan bo namenjen tudi sedanjim devetošolcem, ki jih zanima nadaljevanje šolanja na gimnaziji 

v Tolminu, saj si bodo lahko v živo ogledali različne dejavnosti in tako spoznali utrip 

življenja na srednji šoli. 

Starši smo se letos ponovno vključili v pripravo in izvedbo dneva odprtih vrat z namenom 

zbiranja prostovoljnih prispevkov za šolski sklad, ki bodo namensko porabljeni za nakup jopic 

za dijake. 

Na ta način bomo najbolj iskreno pokazali našim otrokom, da jih podpiramo, da nam ni 

vseeno in da cenimo prizadevanja strokovnih delavcev šole. 

Starši bomo pripravili srečelov, poskrbeli za pecivo, na koncu pa sodelovali še kot ekipa na 

odbojkarski tekmi, ki se bo odigrala med dijaki in starši. 

Na vas se obračamo s prošnjo za pomoč pri peki peciva, pri zbiranju simboličnih daril 

za srečke (cena srečke bo 2,5 €) ter za sestavo odbojkarske ekipe.  

Pecivo lahko prinesete na dan dogodka med 15.30 in 16.00, da bomo imeli dovolj časa za 

pripravo stojnice. Simbolične nagrade za srečelov bomo zbirali v tajništvu Gimnazije Tolmin 

do petka, 29. 11. Dobrodošle so tudi donacije s strani podjetij. Starši, ki želite sodelovati v 

odbojkarski ekipi se prijavite do 28. 11. 2019. na mail ga. Ivane Kacafura: 

ivana.kacafura@gmail.si. Želimo si, da bi bila ekipa pisana, zato ste lepo vabljeni k 

sodelovanju očetje in mame.  

Vsi starši lahko akcijo zbiranja sredstev podprete tudi tako, da se udeležite dogodka in 

na stojnicah s prostovoljnim prispevkom podprete naša prizadevanja. 

Vzemite si čas, povabite sorodnike, prijatelje in se dogodka udeležite v čim večjem številu.  

Na svidenje v ponedeljek popoldne! 

Predstavniki staršev Gimnazije Tolmin 

 

Za dodatne informacije pišite na: denise.suler@gmail.com 
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