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Kot je na okrogli mizi
dejal vodja lokala Studio, Andrej
Klemenèiè, je peticijo proti skraj-
�evanju obratovalnega èasa gostin-
skih lokalov na obmoèju obèine
�kofja Loka v enem tednu podpi-
salo �e osemsto ljudi. Podpisniki
peticije od obèinske uprave zahte-
vajo, naj se odloèi, ali hoèe �kofjo
Loko spremeniti v spalno naselje
in iz nje narediti mesto duhov ali
pa je pripravljena �kofjelo�ki mla-
dini omogoèiti pre�ivljanje noène-
ga èasa v za to primerno urejenih
prostorih s spremljajoèim kultur-
nim in umetni�kim programom.
Darko Hauptman, najemnik lo-
kala Studio (govoril je v imenu �e
dveh lokalov na �olski ulici 2), je
dejal, da policija in vodstvo obèine
�elita ugasniti noèno �ivljenje v
�kofji Loki. »Najprej so omejili
obratovalni èas lokalom v �ireh,
nato na Trebiji, sedaj je oèitno na
vrsti �kofja Loka. Policija je pri-
poroèila obèinski upravi, naj se
omeji delovni èas vseh treh loka-
lov. Oèitajo nam osem prekr�kov
zaradi toèenja alkohola vinjenim
osebam in zadr�evanja mladoletne
osebe v lokalu po polnoèi. Zani-
mivo je, kako policija vèasih pri-
kazuje prekr�ke. Dogaja se, da sre-
di noèi na avtobusni postaji usta-
vijo vinjeno osebo, ki jim reèe, da
so ji pijaèo postregli v Studiu. In
to je zanje dovolj tehten dokaz, da
nam napi�ejo plaèilni nalog. Lokal
je bil sedem let lahko odprt s po-
dalj�anim delovnim èasom do pete
ure zjutraj. Sedaj se je zataknilo.
Èe nekomu nismo v�eè, naj to od-
krito pove. Smo za odprt dialog,
saj samo pogovor lahko re�i te�a-
ve. Menim, da je razlog za omeje-
vanje delovnega èasa predvsem po-
manjkanje kadra na policiji, ki mora
zagotavljati javni red in mir na jav-
nih povr�inah, varnostna slu�ba pa
v lokalih. Toda red se ne zagotav-
lja tako, da nekoga odre�e�. Posle-
dice skraj�anja delovnega èasa so
�e vidne, saj mladi po polnoèi od-
hajajo drugam.«

Na okrogli mizi je bil tudi
Du�an Krajnik, obèinski svetnik
in �upanski kandidat na zadnjih je-
senskih volitvah, ki je navedel po-

litièni razlog za omejitev odpiral-
nega èasa: »Lastnik lokalov Darko
Hauptman je bil vodja mojega vo-
lilnega �taba na �upanskih voli-
tvah. Kr�itve v lokalih so bile stor-
jene pred volitvami in kljub temu
je imel dovoljenje za odprtje loka-
la do zjutraj. Sedaj po volitvah, ko
ni bilo kr�itev, pa so mu skraj�ali
odpiralni èas. Zato sem preprièan,
da je ta odloèitev vodstva obèine
politiène narave.«

Po besedah Matica
Stergarja, direktorja Zavoda O,
je v negotovosti glede odpiralnega
èasa tudi Rdeèa ostriga: »Doslej
smo bili dogovorjeni, da imamo
mladinski center lahko odprt do
pol treh ponoèi. Toda sedaj bomo
oèitno tudi mi morali dobiti odloè-
bo o podalj�anem delovnem èasu
in si pridobiti licenèno varnostno
slu�bo.« Poudaril je, da je Zavod
O �e dve leti v rdeèih �tevilkah in
èe se bo tak�en trend nadaljeval, je
mo�no, da bo moral iti v steèaj.

Izjavi �upana in komandirja
lo�ke policije, ki se okrogle
mize nista udele�ila
�kofjelo�ki �upan Igor Draksler:
Odpiralnega èasa za vse tri lokale
nisem skraj�al zato, ker je bil
Hauptman vodja volilnega �taba
Du�ana Krajnika na minulih �u-
panskih volitvah. Po zakonu je red-
ni odpiralni èas do desete ure zve-
èer. In ko nekdo po �kofji Loki vpi-
je, da bom v mestu zaprl vse go-
stilne, je treba povedati, da je vsa-
ka gostilna po deseti uri odprta s
privoljenjem �upana oz. lokalne
skupnosti. Doslej so bili vsi trije
lokali lahko odprti do zjutraj. Toda
v zadnjem èasu ugotavljamo hud
porast kr�itev javnega reda na ob-
moèju teh lokalov. Te podatke nam
posredujejo in�pektorji in policija.
V skladu s temi poroèili smo jim
pogojno za tri mesece podalj�ali red-
ni odpiralni èas do enih zjutraj. Èe
se bodo razmere v lokalih umirile,
se je v prihodnje mo�no dogovarja-
ti tudi o kak�nem drugem odpiral-
nem èasu, èe pa se bodo kr�itve na-
daljevale na teh lokacijah, bomo od-
piralni èas morali �e skraj�ati. Tre-
ba je povedati, da lokal Studio kljub

omejitvi vèasih obratuje tudi v noè-
nem èasu, ko potekajo prireditve v
zaprtem prostoru. Kaj vse se tam
dogaja, pa ne bi komentiral.

Janez �u�tar, komandir Policij-
ske postaje �kofja Loka: Vabilo na
navedeno okroglo mizo je na poli-
cijsko postajo prispelo 17. 4. 2007,
torej na isti dan, ko se je omizje
tudi dogajalo. Vabilo je bilo naslov-
ljeno na mene osebno in me je v
sredo (v ponedeljek in torek sem
bil slu�beno odsoten) èakalo na
mizi. Èe bi bilo vabilo poslano pra-
voèasno, bi se okrogle mize vseka-
kor udele�il, èe ne sam osebno, pa
vsekakor predstavnik Policijske
postaje �kofja Loka. Peticije proti
skraj�evanju delovnega èasa gostin-
skih lokalov v �kofji Loki ne ko-
mentiram, bi se pa vsekakor rad
seznanil s �tevilom podpisov. Me-
nim, da je dialog med lastniki go-
stinskih lokalov, ki seveda ni po-
gojen z ukrepanjem policistov v
lokalih, kjer so ugotovljene kr�i-
tve, in policijo na obmoèju Policij-
ske postaje �kofja Loka, dober.
Vrata policijske postaje in vods-
tva le-te, so tako kot vsem obèa-
nom, odprte tudi vsem lastnikom
gostinskih lokalov, tako da v tem
ne vidim te�av. Policijska postaja
�kofja Loka ima dovolj kadrov za
uèinkovit nadzor v gostinskih lo-
kalih na obmoèju Policijske posta-

je �kofja Loka, zato bo tako z red-
nimi nadzori kakor tudi z obèasni-
mi poostrenimi nadzori, v katerih
sodelujejo tudi policisti drugih po-
licijskih enot in in�pekcijske slu�-
be, nadaljevala tudi v prihodnje in
ustrezno ukrepala zoper ugotov-
ljene kr�itve in kr�itelje. Z razgra-
janjem in povzroèanjem �kode
(vandalizmom) smo se policisti PP
�kofja Loka sreèevali tudi, ko so
bili lokali odprti do �tirih ali petih
zjutraj. �e veè, najveè kr�itev in
kaznivih dejanj ob koncu tedna se
je zgodilo ravno med drugo in èetr-
to uro. Gostinski lokali, ki so od-
prti pozno v noè ali v zgodnje ju-
tro, privabijo tudi goste iz drugih
krajev. Menim, da se v dana�njem
èasu veliko mladih zna zabavati
tudi brez alkohola, veliko se jih tudi
organizirano vozi na zabave (voz-
nik se strogo odreka pitju kakr�ne-
koli alkoholne pijaèe). V kak�nem
stanju gostje zapu�èajo lokale, pa
je predvsem odvisno od lastnikov
lokalov. Poznamo primere, ko last-
niki lokalov za goste, ki so »pre-
globoko« pogledali v kozarce, po-
skrbijo tako, da jim priskrbijo taksi
ali pa prevoz opravijo celo sami.
Spet drugi lastniki pa, nasprotno,
»cenjene goste« najprej napijejo,
potem pa jih moèno okajene brez-
bri�no postavijo pred vrata loka-
la, ne da bi se obremenjevali, kako
se bodo ti vrnili domov.       D. L.

 Omejili odpiralni èas nekaterim lokalom
Zavod O, zavod �kofjelo�ke mladine, in Klub �kofjelo�kih �tudentov sta v Rdeèi ostrigi organizirala okro-

glo mizo na temo »Noèno �ivljenje mladih v �kofji Loki«. Povod za vroèo razpravo je spro�il �kofjelo�ki
�upan Igor Draksler, ki je letos omejil odpiralni èas trem lo�kim lokalom, in sicer Studiu, Artu Cafe in Hitri

hrani Garaè, ki so doslej lahko obratovali do pete ure zjutraj. Vodstvo lokalov in �tevilni mladi se ne strinja-
jo z �upanovo potezo, mno�ièno nezadovoljstvo pa so izrazili tudi s podpisi peticije.

Gostje okrogle mize o noènem �ivljenju v �kofji Loki. Z leve
Andrej Klemenèiè, Darko Hauptman in Matic Stergar.


