
Preplah v škofjeloškem mladinskem centru - niso bili inšpektorji, pač pa policisti

Primož Knez

Skofja Loka
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Mladinski klub Rdeča
ostriga je že petnajst let eden najbolj
obiskanih in predvsem glede pro-
grama najbolj pestrih mladinskih
centrov. Mladi na Loškem imajo tako
prostor za zabavo, druženje, pa tudi
izobraževanje, kulturo, delavnice. A
klub, ki deluje v prostorih nekdanje
vojašnice, je že ves ta čas brez upo-
rabnega dovoljenja, zato so obiski in
grožnje tržne inšpekcije pogosti. Pra-
vi preplah pa je na »ta veseli dan
kulture« v noči s petka na soboto
povzročil obisk policistov. V Rdeči
ostrigi so bili vse do ponedeljka po-
poldne celo prepričani, da so do-
živeli še en inšpekcijski nadzor in da
bo treba mladinski center zapreti.

Na spletnih forumih se je razvnela
debata glede tega, zakaj hočejo pris-
tojne službe spodkopati delo škof-
jeloške mladine. Pojavlja se dilema,
ali naj ustrezni organi delujejo po
črki zakona in klub zaprejo ter s tem
mlade spet postavijo na cesto in v
»navadne« lokale, ali pa naj zamižijo
na eno, če ne vsaj na obe očesi in
mladim pustijo prostor za ustvar-
janje, zabavo in izobraževanje prek
številnih delavnic. »Inšpektorji in po-
licisti preverjajo vse mogoče. Naza-
dnje so delo na črno in nismo jim
mogli dopovedati, da precej orga-
nizatorjev dogodkov pri nas dela pro-
stovoljno. Najhujši problem je za-
gotovo uporabno dovoljenje. Prav ta-
ko imamo težave s priglasitvijo obra-
tovalnega dovoljenja in tudi to mo-
ramo sistemsko urediti. Konec ok-
tobra je objekt pregledala tehnična
komisija, tako da v kratkem priča-
kujemo ustrezno dokumentacijo, da
bomo lahko dobili uporabno dovo-
ljenje. Pri tem imamo tudi podporo
občine,« je povedal direktor Zavoda

Matjaž Vovk, direktor Zavoda 0:
Upam, da bo prevladala zdrava
pamet. Če nas hočejo po črki zakona
zapreti, to lahko storijo.

O, ki upravlja klub, Matjaž Vovk. To
so potrdili tudi na občini Škofja Loka.
»Občina je zaradi pomembne druž-
bene, izobraževalne in kulturne vlo-
ge, ki jo v lokalnem okolju opravlja
MKC Rdeča ostriga, temu centru za-
gotovila vsa soglasja, ki so nujna za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Letos je bilo tako izdano gradbeno
dovoljenje za spremembo namem-
bnosti prostorov, Zavod O je lokal
preuredil, potrebnih je le še nekaj
manjših ureditev, da bi dobili tudi
uporabno dovoljenje,« je sporočil
Jernej Tavčar z občine Škofja Loka.

A težav, ki jih bodo morali razrešiti
škofjeloški mladci, ni malo. Glavna
tržna inšpektorica Andrejka Grlic je
pojasnila, da je inšpekcijski nadzor
konec novembra pregledoval spoš-
tovanje obratovalnega časa in izpol-
njevanje tehničnih pogojev. Glede

Policisti v lokalih
po vsej Gorenjski
Tiskovni predstavnik kranjske
policijske uprave Leon Keder je
sporočil, da sta dva policijska
inšpektorja ob pomoči 24 policistov na
področju Bleda, Škofje Loke, Jesenic,
Kranja in Kranjske Gore pretekli konec
tedna ponoči pregledovala lokale.
Kateri lokali so bili pod drobnogledom,
policija ne more razkriti, je pa Leon
Keder poudaril, da so se osredotočili
na omejevanje prodaje alkohola,
promet z drogami, posest orožja in
podobno. Hkrati so posegali tudi na
področje drugih inšpekcijskih služb
(delo na črno, obratovalni čas). Kršitev
je bilo manj kot prej, večina kršitev pa
je bila iz pristojnosti drugih
inšpekcijskih služb, zato jih bo policija
tudi v bodoče vabila k sodelovanju.

»Zavedamo se namreč, da lahko
ustrezno stopnjo varnosti državljanov
zagotovimo le z usklajenim
delovanjem vseh državnih
nadzorstvenih organov, ki so posredno
ali neposredno odgovorni za varnostne
razmere,« je pristavil Leon Keder.

prvega, kršitev ni bilo, glede drugega,
pa jih je kar nekaj. V oči bode dejstvo,
da ima objekt požarni načrt za 200
ljudi, tekočega spremljanja števila
obiskovalcev pa niso zagotovili. Po-
drobnosti niso posredovali, ker po-
stopek še ni končan, dejstvo pa je, da
morajo nepravilnosti odpraviti do
prvega januarja, sicer sledijo kazni ali
celo zaprtje. Tudi policisti bodo ugo-
tovitve predali pristojnim inšpekci-
jam, tako da si v Ostrigi lahko obetajo
še kakšen nepričakovan obisk.
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