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VID ČERNE
Vid Černe se je rodil pred 84 leti, je spoštovana osebnost, domoljub, pisec, fotograf, lovec in redni
spremljevalec dogodkov in aktivnega dogajanja v vseh sferah družbenega življenja tako pretekle kot
zdajšnje občine Kranjska Gora. Vse svoje življenje se je aktivo vključen v dogajanja v kraju.
Že kaj kmalu je uvidel priložnosti in možnosti, ki jih nudi domača dolina in v letih 1948 do 1951
deloval kot predsednik Smučarskega kluba Kranjska Gora, od 1951 do 1956 je kot predsednik vodil
Turistično društvo, katerega član Upravnega odbora je bil nato dolgih 35 let, vse do leta 1986. Med
tem je bil tudi član Upravnega odbora Turistične Zveze Slovenije. Od leta 1953 do 1958 je bil
predsednik gradbenega odbora za izgradnjo dveh sedežnic na Vitranc, dolga leta je bil član
kmetijsko zemljiške skupnosti Občine Jesenice. Vseskozi je aktivno deloval v lokalni samoupravi.
Od leta 1954 do 1994 je bil član Sveta Krajevne skupnosti, od tega 7 let tudi njen predsednik. Tri
mandate je bil član Občinskega ljudskega odbora Jesenice, štiri leta je bil član Okrajnega ljudskega
odbora Kranj. Bil je poveljnik Štaba civilne zaščite, 7 let tudi predsednik Lovske družine Kranjska
Gore, ter 9 let član Upravnega odbora Lovske zveze za Gorenjsko in tudi član Založniškega sveta
Lovske zveze Slovenije. Po izidu Zakona o denacionalizaciji je bil pobudnik ustanovitve in
soustanovitelj Agrarne skupnosti Kranjska Gora – Log ter 11 let njen predsednik.
O Kranjski Gori, turizmu in o lovstvu so razni mediji objavili več kot 70 njegovih člankov. Izdaj je
nekaj monografskih publikacij. Vsa ta dela so poleg mnogih zgodovinskih fotografij rezultat
njegovega dolgoletnega zbiranja in ohranjanja podatkov iz življenja vasi Kranjske Gore.
Osnovno vodilo njegovega ustvarjanja je: »Besede preminejo, napisano ostane!« Za svoje
dosedanje delo je bil v preteklosti nekajkrat nagrajen in sicer je prejel naslednje nagrade in
priznanja:
• Zlati grb Občine Kranjska Gora, 2001
• Občinsko priznanje Jesenice 1. avgust za Monografijo o Kranjski Gori
• Čufarjeva plaketa za uspehe na kulturno prosvetnem področju v letu 1992 za avtorstvo in
izdajo monografije o Kranjski Gori – Borovška vas
• Še nekaj drugih
Njegova najbolj znana dela pa so:
- Borovška vas – monografija o Kranjski Gori: prispevek (1982)
- Zgodbe o nekdanjem načinu življenja v Kranjski Gori »Divji lovci – raubšici – in Borovška vas,
2000
- Pol stoletja dolga pot (Borovška vas – Kranjska Gora po drugi svetovni vojni, fotomonografija)
2003
- Naš sosed Vitranc, 2003
- Pesniška zbirka domačih avtorjev »Kapljice«

Kot glavni in odgovorni urednik pa je urejal celih 50 let tudi Zbornik lovske družine Kranjska Gora
in sicer v času od leta 1946 – 1996.
Svoje besedno ustvarjanje je podkrepil tudi z številnimi fografijami tistega časa in tako zbral
obsežno fotografsko zbirko vseh visokogorskih staj in senikov od Rateč do Kranjske Gore, ki jo še
danes dopolnjuje s tovrstnimi objekti na rutarškem območju. Tudi ti so del naše preteklosti ter
bogastva okolju primernih arhitekturnih elementov ter pridnosti naših prednikov. Uspelo mu je
angažirati Biotehniško fakulteto v Ljubljani, oddelek za lesarstvo, da je bil izveden
dendrokronološki izvid starosti omenjeni objektov na področju v Robeh. Tako je približno
ugotovljena starost, oz. čas gradnje teh staj, hlevov ali senikov.
Zbranih ima preko 3000 besed kranjskogorskega in korenškega govora (dialekt je ziljski, ker se to
izrazje, besede in govor v Kranjski Gori in Podkorenu v mnogo čem razlikuje od besed v knjigi
»Besednjak rutršče špraše« Stanka Koširja).
V rokopisu je pripravljen celosten tekst knjige o zgodbah Kranjske Gore, kjer je opisano tudi
bivanje Ivana Cankarja v Kranjski Gori, leta 1912, ter posamezne zanimive zgodbe ali povesti o
domačih, vaških pripetljajih v proznem opisu.
Prav tako je dolgoletni član gasilcev že od leta 1940, ter po drugi svetovni vojni deloval več let kot
aktiven strojnik brizgalne Roesenbauer, ki se je ohranila vse do danes kot stara gasilska oprema
muzejske vrednosti.

Za posebne zasluge na področju kulturne dediščine Občinski svet Občine Kranjska Gora
VIDU ČERNETU PODELJUJE PRIZNANJE ČASTNI OBČAN OBČINE KRANJSKA
GORA.

