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Spoštovani starši! 

Vabimo vas na 2. roditeljski sestanek v tem šolskem letu, 

ki bo v nedeljo, 13. 11. 2016 ob 16.30. uri v dvorani Matije Tomca. 

 

I. DEL  od 16.30 do 18.00 

Skupno predavanje z naslovom 

»Tanka črta odgovornosti« 

Predaval bo zelo priznani strokovnjak mag. Jani Prgić.  

 

Jani vidi svoje poslanstvo v pomoči ljudem pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja. Takole pravi: 

»Zmeraj me presune, ko vidim, da nekdo stoji na mestu in ne naredi premika v svojem življenju, ker 

troši energijo za gojenje negativnih občutkov do ljudi, ki so uspešni na svojem področju, namesto 

da bi zaupal vase in svoje sposobnosti ter stopil na pot učenja za doseganje lastnega uspeha. Ljudje 

bi se morali zavedati preproste modrosti: če gre dobro mojemu sošolcu, bo šlo dobro meni; če gre 

dobro mojemu sodelavcu, bo šlo dobro meni; če gre dobro mojemu sosedu, bo šlo dobro meni … 

Samo to je način, da se začnemo učiti drug od drugega in si pomagamo na poti k osebni ter poslovni 

odličnosti.«  

Ker je vsebina takšne narave, da je zelo dobrodošlo, da jo slišijo tudi vaši otroci, vas ob 

tej priložnosti nagovarjam, da spodbudite vaše hčere in sinove, da se skupaj z vami 

udeležijo tega predavanja. 

Kako udeleženci označujejo izvajanje programa Tanka črta odgovornosti: »Daleč najbolj zabavno 

in duhovito strokovno predavanje, kar smo jih kdaj koli poslušali. Gre za pravo predstavo, 

strokovno monokomedijo, ...«    

 

II.DEL od 18.00 dalje 

Srečanje z vzgojitelji po vzgojnih skupinah 

Predvidena vsebina: 

1. opažanja glede življenja in dela v dijaškem domu, 

2. obstoječe stanje po vzgojnih skupinah, 

3. dejavnosti v prihodnje, 

4. razno. 

Sledili bodo individualni pogovori. 

Veselimo se srečanja z vami!  
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