
Dober večer vsem skupaj, 

današnji večer je srečen in sreča je darilo. Sreča je gospa, ki ni rada sama. Pravijo tudi, da je 

sreča na strani pogumnih. Sreča je včasih izumzljiva. Predvsem pa je sreča to, kar sami občutimo 

kot sreča, ko je sreča v nas in znamo srečo videti okoli nas. 

 

Zato lep pozdrav mamicam, atijem, babicam, dedijem,.. sreča je da si starš. Brez staršev ni otrok 

in velja tudi obratno. Posebna sreča je, in upam, da to velja tudi za njih, da lahko pozdravim prvič 

na šolski prireditvi naše prvošolce, 11 jih je in želim jim srečo pri njihovem nastopu in naprej skozi 

čas njihovega šolanja.  

Prav tako topel pozdrav vsem bivšim učencem, in posebej generaciji 2007, ki je v letu 2022 

končala osnovnošolsko izobraževanje.  

Zelo topel pozdrav tudi našim otrokom iz Ukrajine in njihovim družinam, ki jim je vojna vzela 

njihovo srečo doma in so delček sreče našli tu pri nas. 

 

Topel pozdrav namenjam vsem delavcem šole. Imamo srečo, da skupaj skrbimo zanjo, z vsem 

delom, ki ga opravimo, da je življenje v šoli vsebinsko bogato, raznoliko, daje priložnosti za 

uspehe in možnosti učiti se in razvijati zavedanje, da je uspeh povezan tudi z neuspehom, ki ga je 

potrebno sprejeti, ubrati novo pot, kajti kot pravi naša himna…vse poti so raziskave, vse so dobre, 

vse so prave. 

 

Pred koncem leta 2022 bom izpostavila srečne trenutke: epidemija COVID 19 nas je v prvem delu 

leta ločevala po mehurčkih. Prva sprostitev ukrepov se je pokazala v vsej prešernosti na šolskem 

pustnem plesu. Bilo je rajanje v presežnikih. Sama sreča, biti skupaj, se družiti, prepevati. Šolska 

jedilnica je pokala od veselja in sreče.  

 

Imeli smo pogum in se kljub epidemiji lotili obsežnega gledališko-glasbenega projekta otroške 

kantate Kje je Tina. S pogumom je prišla sreča. V tej telovadnici so bile izveden štiri predstave za 

skupaj 700 obiskovalcev, premierna za nas, potem pa še tri za otroke iz idrijske, spodnjeidrijske in 

cerkljanske šole. Imela sem srečo, da sem se lahko dogovorila s kolegi ravnatelji vseh naštetih 

šol, ki so organizirali prevoz in delo njihove šole. Še enkrat čestitke in poklon vsem ustvarjalcem in 

spomnimo se še enkrat zvezde predstav našega Elije in Zale in vseh nastopajočih. 

 

V življenje, kajti knjiga je živa šele, ko jo dobijo bralci, smo imeli srečo, da smo lahko sodelovali pri 

predstavitve poezije naše učiteljice, danes upokojene učitelje gospe Lilijane Homovec.  

V aprilu je športna prireditev pokazala mnoge športne talente otrok. Sreča je, da imajo otroci 

možnost učenja športnih veščin s trenerji in učitelji. Sreča je, da imamo na šoli učitelja g. Kavčiča, 

ki ga je občinska športna zveza nagradila za življenjsko delo na področju športa za leto 2022. 

 

V drugi polovici leta in začetku šol. leta 2022/23 so osmošolci in devetošolci imeli srečo opraviti 

planinsko turo v visokogorju. Uspeli smo izvesti šolo v naravi s plavanjem v Murski Soboti za tri 

razrede. 



Izpostavila sem naše špice, ki pa jih ni brez osnovnega dela in predpisanih šolskih vsebin. Kajti 

delo na šoli je prepletanje enih in drugih, je ustvarjanje prostora učenja. Šola na daljavo je pustila 

posledice na področju opismenjevanja, branja in splošne učne kondicije, predvsem pa na področju 

socialnih veščin. To ni sreča, če pa se zavedaš in veš kaj lahko storiš, je to pot do uspeha in tudi 

sreče. 

Pred nami so prazniki in ti imajo v sebi pričakovanje, upanje in srečo. Z rojstvom božjega sina 

Jezusa Kristusa kristjani izražajo upanje v novo življenje, srečo in vse dobro. V božično- novoletni 

čas so leta 1990 umestili tudi izvedbo plebiscita o osamosvojitvi Slovenije. Odločitev volivcev je 

podprla proces osamosvajanja in nastanek naše države Republike Slovenije. Novo leto pa je že 

samo po sebi mejnik, začeli bomo šteti na novo.  

Za novo koledarsko leto smo v šoli izdali koledar s fotografijami Sandija Vidmarja narejenimi z 

dronom in poezijo Lilijane Homovec. Denarni prispevki za koledar se zbirajo za šolski sklad. 

In kaj je sreča sedaj, v tem trenutku in zdaj. 

Naše zvezde večera. 100 zvezdic. Vsaka se blešči v svojem sijaju. Skupaj so naša svetloba.  

Vsi trije pevski zbori OŠ Črni Vrh, učenci izbirnega predmeta ansambelska igra in ga. Damjana 

Vončina, učenci dramskega krožka, njihova učiteljica ga. Jana Peternel, ki je tudi avtorica 

dramskega teksta in vse skupaj je z likovno podobo kot vedno povezala ga. Petkovšek Barbara in 

vsi, ki smo na različne načine prispevali ki današnji prireditvi. 

 

Sreča je darilo. 

Sprejmimo ga. 

 

Dragi vsi, srečo delamo skupaj.  

Z vsem lepim, z lepo besedo, mislijo, dejanjem - naj bo ta misel z nami vse dni v letu, ki prihaja. 

Vse dobro nam želim in srečno 2023. 

 


