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Vasi nad reko Idrijo izbrisal zob časa
Zoran Jerončič zapisal pripoved očeta Franca o življenju na Kanalskem 

Kolovratu

Lig - Predstavitev knjige življenje na Kanalskem Kolovratu je v kulturno dvorano na Ligu, vasico 
nad nekdaj mejno reko Idrijo, privabila mlado in staro. Prišli so vnuki in pravnuki ljudi, ki so si 
novi dom našli bodisi po Sloveniji ali daleč v tujini. Slišati je bilo celo slovenščino z argentinskim 
naglasom.

Franc Jerončič (levo) in njegov sin Zoran (desno) sta s predstavitvijo knjige do zadnjega kotička 
napolnila kulturno dvorano na Ligu.

Franc Jerončič in njegov sin Zoran sta napredla zanimivo in mnogovrstno pripoved o preteklem 
in sedanjem življenju, je dejala Marija Mercina, ki je opravila jezikovno redakcijo knjige. Ob tem 
je dodala: "Kljub odmaknjenosti od slovenskega središča in glavnega toka življenja Kolovrat v 
strokovni literaturi ni neznan. Nova knjiga pa je posebna zato, ker pripovedovalec in zapisovalec 
ne postavljata ostrih meja med očetovim spominom in srečanjem. Zanimata ju tako preteklost 
kot sedanjost, prebivalce Kolovrata pojmujeta kot skupnost, v katero sodijo še vedno tudi tisti, ki 
obstajajo samo še v spominih, bodisi so umrli ali se preselili drugam. Z zanimanjem sta sledila 
njihovim potem in dosežkom."

Na delčku slovenske zemlje med rekama Idrijo in bistro Sočo, kjer so se nenehno menjavali 
gospodarji, kjer je vsaka generacija morala govoriti drug tuji jezik, kjer so bili ljudje navajeni trdo 
delati in biti obenem skromni, se je v zadnjem stoletju marsikaj spremenilo. Medtem ko je bilo 
leta 1910 na Kolovratu že več kot 1500 ljudi, jih je bilo petdeset let pozneje, ko se je rodil pisec 
knjige, le okoli 450. Na začetku novega tisočletja se je to število zmanjšalo še za več kot sto. 
Nekdaj je bilo na Kolovratu 73 vasi in zaselkov, danes jih je le še tretjina živih. "Obiskal sem vse 
zaselke. Pretreslo me je, ko sem ugotovil, koliko vasi in domačij je čas popolnoma izbrisal. 
Ostali so zidovi in ruševine, marsikje pa tudi tega ni več. Do nekdanjih domačij so me velikokrat 
vodili kostanj, oreh, jablane, hruške in slive," je dodal Zoran Jerončič, športnik po duši in 
odbojkarski strokovnjak. Franc Jerončič je pravi živi leksikon in je pred dnevi dopolnil 88 let. Pri 
76 letih je začel obiskovati univerzo za tretje življenjsko obdobje (odločil se je za rezbarstvo in 
izdelal več kot 200 skulptur), že desetletja piše dnevnik, poleg tega pa je zbral skoraj 200 zgodb 



iz svojega domačega kraja. "Poskrbel sem, da sinu dela ne bo zmanjkalo. Čeprav so me tudi 
domači nagovarjali, da odidemo v dolino, sem trdno vztrajal pri svojem. Hotel sem ostati na 
Kolovratu. Zdaj, ko je izšla knjiga, bodo zgodbe govorile o nas," je bil ob predstavitvi zadovoljen 
Franc in ponosen na sina Zorana.


