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DANE ŠKERL, za 20 let dela na področju kulture v Kranjski Gori.
Župan glede na 13. člen Odloka o priznanjih, podeljen 20.9.1997.
DANE ŠKERL, profesor, rojen leta 1931 v Ljubljani, je v lanskem letu zaokrožil 20
let svojega uspešnega delovanje v Kranjski Gori. Ob tej priložnosti mu je župan
Občine Kranjska Gora na jubilejnem koncertu podelil prvo občinsko priznanje,
Bronasti grb Občine Kranjska Gora. Podeljena mu je bila listina o prejemu priznanja,
grbi pa so bili izdelani šele v letošnjem letu, zato se mu bronasti grb vroča šele danes.
In kdo je Dane Škerl?
Že zelo zgodaj se je posvetil skladateljskemu poklicu. Ko je končal visokošolski študij
na ljubljanski Akademiji za glasbo, je poučeval na raznih glasbenih šolah. Bil je 11 let
profesor na Sarajevski glasbeni akademiji, od leta 1970 pa do upokojitve pa je predaval
kompozicijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Vzgojil je vrsto znanih skladateljev in glasbenih teoretikov, ki zavzemajo pomembna
mesta tako doma kot v tujini. Na Akademiji je začel vzpodbujati raziskovalno
dejavnost na področju glasbene teorije, ter tako poleg umetniške specializacije vodil
prve magistrante in doktorante na tem področju pri nas.
Svoj glasbeni izraz je gradil na neaklasicizmu in muzikantskem pristopu k vsakemu
posameznemu inštrumentu, kakor tudi orkestru. Tako je napisal dolgo vrsto
orkestralnih del, komorne in solistične skladbe. Med njimi so Sonata za klarinet,
Klavirski trio, Anafora za oboo in druge.
Pred združitvijo v Univerzo je bil prorektor Akademije za glasbo, nato prodekan
Akademije. Več mandatov je bil dekan Akademije, predstojnik oddelka za kompoziciji
in dirigiranje, član raznih komisij Univerze, pa tudi mednarodnih komisij na področju
umetnosti. Prav tako je bil predsednik Sveta za glasbeno vzgojo pri Ministrstvu za
šolstvo in šport ter predsednik Društva slovenskih skladateljev. Kot član je deloval v
Upravnem svetu Mednarodne konfederacije avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih
pravic, bil pa je tudi predsednik Odbora za zaščito avtorskih pravic SAZAS-a.
Velik pa je njegov prispevek pri razvoju kulture tudi na podeželju, saj je bil in je
dirigent pevskih zborov v Trenti in v Kranjski Gori.
Za svojo bogato življenjsko ustvarjalnost je prejel že najvišja priznanja od
Prešernovega sklada naprej.
Danes za našteto in tudi za njegovo neomenjeno dejavnost podeljujemo profesorju
Danetu Škerlu bronasti grb Občine Kranjska Gora. Upamo, da nam bo enoletno
zamudo velikodušno spregledal.

