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VID ČERNE, za življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne dediščine in
vsestranske aktivnosti pri razvoju kraja. 29. seja dne 18.6.2001, sklep 29/12, podeljen
7.8.2001.

Gospod VID ČERNE se je rodil pred 75 leti v Kranjski Gori. O njem bi zelo težko
napisali vse, s čimer se je v svojem tri četrt stoletja dolgem življenju ukvarjal.
S svojim čutom za ohranjanje kulturne dediščine in zgodovine domačega kraja je
pustil nepozaben pečat v zgodovini Kranjske Gore. Izdal je naslednja literarna dela:
»Borovška vas – monografija o Kranjski Gori«, pesniško zbirko domačih avtorjev
»Kapljice« in zgodbe o nekdanjem načinu življenja v Kranjski Gori »Divji lovci –
(raubšici) in Borovška vas«. O Kranjski Gori, turizmu in o lovstvu so razni mediji
objavili več kot 70 njegovih člankov. Bil je tudi glavni urednik Zbornika ob 50 letnici
Lovske družine Kranjska Gora. Vsa ta dela so poleg mnogih zgodovinskih fotografij
rezultat njegovega dolgoletnega zbiranja podatkov iz življenja Kranjske Gore, zato ga
lahko imenujemo »Kronist Kranjske Gore«.
Osnovno vodilo njegovega ustvarjanja je: Besede preminejo, napisano ostane!
V uvodu Borovške vasi je Vid Černe zapisal. »Čas vztrajno in neizprosno beži.
Dogodki, dejanja se vrstijo. Spremembe so aksiom življenja. Generacije odhajajo,
mlajše prihajajo in nasledujejo. Veriga živih bitij se kuje in daljša člen za členom. Kdo
more določiti njeno dolžino, kdo njen konec? Rja že razjeda prve člene, ko novi šele
nastajajo. Nič ni večnega; to uči narava in naš planet – kot del vesolja. Kdo vse, če leto ni neskončno? In kje je konec časa? Kje zaporedja? Misel in predstava ne segata
tako daleč. Mrtva celica ni zmožna spomina, ker odmre. Spomin je pogojen z
življenjem, življenje z dejanji, dejanje z delom, delo z materijo. Modrost, znanje,
poštenost, hrabrost, vera, upanje in ljubezen pa so pogoji za napredek, za uspeh in
ustvarjanje. In zgodovino.«
Pri svojem delu je Vid Černe uspešen tudi zato, ker je vse življenje aktivno vključen v
dogajanje v kraju. Že v letih 1948 do 51 je bil predsednik Smučarskega kluba Kranjska
Gora, od 1951 do 56 je kot predsednik vodil Turistično društvo, katerega član
Upravnega odbora je bil nato dolgih 40 let, vse do leta 1997.
Od leta 1953 do 58 je bil predsednik gradbenega odbora za sedežnico Vitranc, dolga
leta je bil član kmetijsko zemljiške skupnosti.
Vseskozi je deloval v lokalni samoupravi. Do leta 1994 je bil član Sveta Krajevne
skupnosti, od tega 7 let tudi njen predsednik. 3 mandate je bil član Občinskega
ljudskega odbora, 4 leta tudi član Okrajnega ljudskega odbora Kranj. Bil je poveljnik
Štaba Civilne zaščite, 7 let pa tudi predsednik Lovske družine Kranjska Gora. Še
vedno pa je član Založniškega sveta Lovske zveze Slovenije.

Za doprinos k ohranjanju kulturne dediščine Zgornjesavske doline in za pol stoletja
uspešnega družbenega dela Občinski svet podeljuje Vidu Černetu ZLATI GRB
OBČINE KRANJSKA GORA.
Obrazložitev 01-Černe

