
Dvajsetletno ubrano sodelovanje OŠ Črni Vrh in Vitadoma 

Mladost in starost, med njima pa je most 

Ljudje imamo srečo, da srečujemo in spoznavamo ljudi, ki z nami delijo življenjske zgodbe 

povezane v družbeno-socialni kontekst časa in prostora. Z njimi živimo in njihove pripovedi 

živijo v nas, poskušamo pa jih predati naprej. 

Učenci in učitelji OŠ Črni Vrh smo imeli v času od ustanovitve Vitadoma jeseni leta 2002 pa 

do danes priložnost ubranega  sodelovanja z njegovimi stanovalci in zaposlenimi. Kot dobri 

sosedje smo spremljali dogajanje  in pripovedi iz življenja v domu. Vedenja o vsem tem so te 

drobce povezala in sestavila v lepo sliko življenja medgeneracijskega druženja, ki traja že 20 

let ter ob tem početju na poseben način stkala vezi pravega prijateljstva.  

Naša skupna zgodba se je začela  

v jesenskem jutru v zeleni  travi, 

v nežni snežinki v dobravi, 

v svetlem pomladnem  žarku v daljavi, 

v okolju s senco dreves in špalirjem cvetlic postlanim. 

 

Zaposleni na OŠ Črni Vrh smo se svojega poslanstva v zvezi s sodelovanjem z Vita domom 

zavedali že od vsega začetka njegove ustanovitve. Vedeli smo, da je pristno in zaupno, da 

podpira sodelovanje in učenje vseh deležnikov, da vpliva na notranjo motivacijo vseh 

sodelujočih ter da nas povezuje na vse mogoče načine. 

Učencem smo poskusili predstaviti in približati vrline prijateljstva, modrosti, spoštovanja, 

solidarnosti in sodelovanja, ki jih želimo ponovno oživeti tudi v današnjih časih.  

V vseh teh letih smo se družili tako ali drugače vsaj dvakrat letno. V dvajsetih letih približno 

štiridesetkrat. Učenci so ves ta čas zelo radi obiskovali stanovalce doma, nastopali, se družili, 

seveda pa so na koncu obiska s slastjo pojedli in popili postreženi prigrizek in pijačo.  

Nastopi šolskih pevskih zborov, nastopi učencev glasbene šole, novoletno druženje s 

harmonikarji, proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, pomladne prireditve v mesecu 

marcu, priprava tematskih likovnih razstav, skupne delavnice, voščila ob božično-novoletnih 

praznikih, drobne pozornosti in darila, dotik in pozdrav z roko ter nasmeh pa so bili poleg 

naštetih dejavnosti in razlogov naši najpogostejši programi obiskov.  

Druženje učencev naše šole in stanovalcev Vitadoma je popestrilo njihov vsakdan, obarvalo je 

njihov čustveni svet in pustilo v spominu udeležencev dragocene odtise in sledi, zato pripoved 



o našem skupnem medgeneracijskem sodelovanju spominja na snežinke, ki so nas pogosto 

spremljale na poti od šole do Vitadoma. Na tiste lepe, nežne, hladne, krhke, topljive in tiste 

mehke, puhaste, svetle in spremenljive. Pa še na tiste, ki padajo med dežjem in soncem. 

 

Ne nazadnje pa gre velika pohvala in zahvala vsem stanovalcem in zaposlenim v Vitadomu ter 

vsem generacijam učencev in zaposlenih na OŠ Črni Vrh, ki so v prvih dveh desetletjih 21. 

stoletja sooblikovali skupno pot sodelovanja in sožitja mladosti in starosti.  

Kako sodelovati? Kako živeti, ljubiti in delati? To je temeljnega pomena za vsakega 

posameznika ne glede na starost, stan ali dom, kjer človek živi. 

Z novim šolskim letom 2022/23, z novimi generacijami učencev in mladimi učitelji, ki 

prihajajo, prihajajo tudi nova doživetja, druženja in nove oblike sodelovanja. 

Medgeneracijska druženja omogočajo dejavnosti starejših in za starejše, srečanje generacij in 

njihovo medsebojno spoznavanje. Prav zaradi vsega tega bomo učitelji na OŠ Črni Vrh »taka 

srečanja« integrirali v delo, saj so neprecenljiva izkušnja za mlado generacijo.  

 

Ivanka Erjavec, prof. razrednega pouka, učiteljica svetnica 

 

 


