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Na Osnovni šoli Črni Vrh je včeraj potekala osrednja občinska prireditev ob bližnjem dnevu upora proti okupatorju 
in prazniku dela, ki so jo učenci in učitelji šole pripravili v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne 
za Slovenijo Idrija - Cerkno. Na proslavi so slovesno podelili tudi priznanja učencem za najboljše literarne 
prispevke letošnjega natečaja Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno Tudi pri nas je 
potekalo osamosvajanje  Slovenije. 
METKA RUPNIK: Včerajšnja proslava na osnovni šoli v Črnem Vrhu se je pričela s komentiranim dokumentarnim 
posnetkom krajana Franca Lampeta o opustošenju, ki ga je v Črnem Vrhu povzročila eksplozija orožja v 
vojaškem skladišču. V nadaljevanju so zbrane z domoljubno besedo nagovorili predstavnica šole gostiteljice 
dogodka Karmen  Simonič Mervic, učiteljica zgodovine na šoli in organizatorka proslave, predsednik Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno Marijan Platiše, podžupan Občine Idrija Branko Lapajne 
ter slavnostni govornik Angel Vidmar, podpredsednik združenja Sever, ki je med drugim izpostavil pomen krepitve 
domoljubja med mladimi. 
ANGEL VIDMAR: Ja, mladim želim takrat, ko mi je dana ta priložnost, povedat v bistvu po eni strani, kaj se je 
dogajalo in kako morajo mladi te vrednote negovati v prihodnosti. V osnovnih šolah, pa tudi drugod je teh vsebin 
vsaj tako ocenjujemo pri veteranih, premalo in zato veterani takrat, ko nas povabijo, izkoristimo te priložnosti, 
mladim povemo, kako smo prišli do svoje države oziroma kako smo se osamosvajali in katere so tiste vrednote, ki 
jih morajo negovati tudi v  prihodnosti. 
METKA RUPNIK: Z domoljubnimi pesmimi so dogodek obogatili združeni pevski zbor Osnovne šole Črni Vrh pod 
vodstvom Damjane Vončina ter učenci 4. in 5. razreda črnovrške šole, ki so pod vodstvom mentoric Ivanke 
Erjavec in Marije Rupnik Hladnik pripravili izbor slovenskega ljudskega pesništva. V osrednjem delu slovesnosti 
pa sta predsednik ocenjevalne komisije Zorko Velikanje in predsednik območnega veteranskega združenja 
Marijan Platiše podelila priznanja štirim učencem, po enem iz vsake osnovne šole, avtorjem najboljših literarnih 
prispevkov izmed 28, kolikor jih je prispelo na letošnji že 8. natečaj združenja Tudi pri nas je potekalo 
osamosvajanje Slovenije. Najboljše prispevke so napisali Luka Makuc iz Osnovne šole Cerkno, Julija Černilogar 
iz Osnovne šole Spodnja Idrija ter Elizabeta Čebular iz Osnovne šole Črni Vrh in Gašper Golob Rupnik iz 
Osnovne šole Idrija, ki sta prebrala tudi odlomka iz svojih nagrajenih literarnih del. 
Veronika Fajdiga, učenka črnovrške osnovne šole, pa je prebrala pesem, v kateri je izpovedala, v kakšni Sloveniji 
želi živeti. Vsi literarni prispevki tudi z letošnjega natečaja so izšli v posebnem zborniku, Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo Idrija – Cerkno pa bo vse avtorje prispevkov popeljalo tudi na ekskurzijo v Park 
vojaške zgodovine v Pivki. 


