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Denarja za sanacijo s strani države ni
Preteklo leto je bilo po mnenju škofjeloškega župana, kar se ureditve vodotokov tiče, nadvse uspešno, vendar sanacija škode, ki so jo jeseni 2014 povzročile poplave, še zdaleč ni končana. Ocena skupne škode sicer znaša skoraj pet
milijonov. Prvi del akcijskega načrta so že izpolnili, za drugega pa je zmanjkalo sredstev državnega proračuna.
Škofjeloško območje so pred letom
in pol prizadele hude poplave, ki so
povzročile visoko škodo v cestni povezavi in vodotokih. Občina Škofja
Loka je v lanskem letu že izvedla
prvi sklop akcijskega načrta ureditve
vodotokov in cestišč, ki je veljal 1,8
milijona evrov, od katerih je država za vodotoke prispevala 750.000
evrov. Nekaj več denarja je namenila
obnovi cest in ostale infrastrukture, za kar je občina prejela 450.000
evrov nepovratnih sredstev. Kot
pravi Drago Prelogar z občinskega
oddelka za prometno infrastrukturo, so se sanacij poplav, ki so za
seboj pustile katastrofalno stanje
in najhuje prizadele Bodoveljsko,
dolino Hrastnice, Karniško grapo
ter Sovpat, lotili sistematično. Očistili

so tudi vodotoke in poti ter s tem
omogočili kmetom spravilo drevja,
ki je ostalo še vse od žledoloma.

vodotoka, ki bi ga sicer morala zagotoviti država. Prav zato želijo
skupaj z Ministrstvom na okolje in
prostor ter Agencijo RS za okolje
skleniti tripartitno pogodbo. Prav
sodelovanje s slednjim je bistvenega pomena, saj občina sama ni
pristojna za ureditev vodotokov.

Posledice so lahko še hujše
Ključna za sanacijo je ureditev zgornjega toka Hrastnice iz drugega
sklopa akcijskega načrta, saj lahko
naslednje neurje povzroči še hujšo
škodo in prizadene tudi že sanirane
objekte v spodnjem ter srednjem
toku. Za tovrstno ureditev bi potrebovali 300.000 evrov, vendar
država sredstev za izvedbo drugega sklopa nima, v škofjeloški občinski upravi pa kljub temu upajo,
da bodo pristojni organi vendarle
našli denar za ureditev zgornjega
toka. Občina je zato pripravljena
del denarja prispevati za ureditev

Država je storila premalo
Novinarske konference sta se
udeležila tudi Aleš Klabus in Jošt
Sodnik, predstavnika podjetja
VGP Kranj, ki je na Škofjeloškem
izvajalo sanacijska dela. Po njunem
mnenju je bila škoda poplav, ki so
prizadele škofjeloško območje v
jeseni 2014, primerljivo s poplavami
v Železnikih 2007, le da je bilo sedaj
poškodovano manjše območje, ki

pa je kljub temu zahtevalo hitro in
učinkovito sanacijo. Dejala sta, da je
država storila premalo, poleg tega
pa so podhranjena tudi sredstva
za vzdrževanje. Za vodotoke na
Gorenjskem bi namreč država v
drugem sklopu obnove potrebovala tri milijone evrov, za območje
Slovenije pa kar petindvajset milijonov, vendar so do sedaj zagotovili
šele poldrugi milijon.
Nika Arsovski
Na konferenci so poudarili,
da Avstrija, ki je po omrežju vodotokov primerljiva s
Slovenijo, za vzdrževanje in
sanacijo le-teh nameni štirikrat več sredstev.

Pasijoni kot prvi primeri množične
kulture človeštva
Prva in edina slovenska serijska publikacija z izključno pasijonsko vsebino, Pasijonski doneski, vstopa v drugo desetletje svojega izhajanja, v novi izdaji pa je strnila razmišljanja o lanskem pasijonskem dogajanju in utrinke z njega.
Publikacijo že enajsto leto izdaja
Muzejsko društvo Škofja Loka v
okviru zbirke Doneski, znotraj
le-te pa so Pasijonski doneski postali že samostojni zbornik. Glavni
financer je Občina Škofja Loka,
pri izdaji pa od leta 2014 sodeluje tudi Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka Stara Loka. Z revijo
ustvarjalci pomembno prispevajo
k širitvi pasijonskega gibanja in
ohranjanju pasijonske kondicije.
Urednik Alojzij Pavel Florjančič
je skupaj z uredniškim odborom
tudi tokrat poskrbel za raznoliko
vsebino, osrednja nit katere je posvečena uprizoritvi Škofjeloškega
pasijona 2015. Svoja razmišljanja in občutja so tako na papir
zapisali štirje stebri uprizoritve
Romualdove spokorne procesije.
Režiser Milan Golob je ubesedil
svoja izhodišča, ki so ga vodila pri
nastajanju uprizoritve, dramaturg
Rok Andres pa je predstavil svoj
dramaturški pogled na ustvarjanje Škofjeloškega pasijona. Pre-

beremo si lahko besede lektorja
Ludvika Kaluže in producenta
Mateja Mohoriča Peternelja, ki
nas popelje skozi organizacijo ter
trženje samega projekta. V zakulisje
dogajanja lahko pokukate v zapisih
kostumografinje Nade Slatnar in
vodje garderobe Minke Krajnik,
vsebino pa zaključujejo misli nekaterih strokovnih sodelavcev in
udeležencev.

pasijona, ki je leta 1936 potekala
pod taktirko Tineta Debeljaka.
V takratni predstavi je vlogo Kristusa odigral France Trefalt, oče
slovenskega televizijskega voditelja in igralca Mita Trefalta. Več
o uprizoritvi izvemo iz ponatisa
prispevka Franceta Planine iz
časopisa Gorenjc iz leta 1937.

Prispevki strokovnjakov

Na koncu velja omeniti še primerjavo različnih pogledov na
podobo Samsona, pri čemer sta
svoja razmišljanja strnila Henrik
Neubauer in Janko Jeromen. V
zadnjem delu Pasijonskih doneskov se bralci lahko prepričajo o
bogati raznovrstnosti pasijonskih
dogodkov, publikacijo pa zaokrožijo pasijonske podobe umetnika
Petra Jovanoviča, prepletene
z izvirnim rovtarskim haikujem
Križu pot izpod peresa umetnika
Tomaža Hostnika. Doneske zaključuje dodana dopolnjena izda-

ja gledališkega lista uprizoritve
Škofjeloškega pasijona 2015, v
katerem so navedeni vsi zaslužni za fantastične uprizoritve,
ki so nas navduševale preteklo
pomlad. Nika Arsovski

Rovtarski haiku izpod rok
Škofjeločana

Osrednji del Pasijonskih doneskov sestavljajo številni prispevki, v katerih med drugim literarni
zgodovinar Matija Ogrin odstira
vprašanja o času nastanka Škofjeloškega pasijona, znanstveni sodelavec Freie Universität v Berlinu
Jaša Drnovšek pa piše o specifični
procesijski naravi zgodnje novoveških pasijonov, ki so predstavljeni
kot prvi primeri množične kulture
v človeški zgodovini. Doneski so
posvečeni tudi osemdeseti obletnici uprizoritve Škofjeloškega
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Osrednja nit tokratnih Pasijonskih doneskov je posvečena Škofjeloškemu pasijonu
2015.

