
TRG POD GRADOM IN  
OTROŠKO IGRIŠČE ZAMORC  

VABILO NA ODPRTJE V SOBOTO, 9. SEPTEMBRA 2017

in 9. mednarodni festival  
pihalnih orkestrov Loka jo piha



VABIMO VAS NA SLAVNOSTNO ODPRTJE NOVEGA TRGA POD 
GRADOM IN TEMATSKEGA OTROŠKEGA IGRIŠČA ‘’ZAMORC’’ 

ODPRTJE BO V SOBOTO,  9. SEPTEMBRA 2017, OB 18. URI

Še prej pa ne zamudite  
9. mednarodnega festivala pihalnih orkestrov 
Loka jo piha 2017!

Vljudno vabljeni.

mag. Miha Ješe, 
župan Občine Škofja Loka



PROGRAM:

10.30  začetek 9. mednarodnega festivala pihalnih 
orkestrov “Loka jo piha 2017” 
 (Trg pod gradom)

11.30  delavnice za otroke in nastop otroškega 
pevskega zbora (Tematsko otroško igrišče Zamorc)

16.00  nastopi orkestrov, udeležencev 9. festivala 
pihalnih orkestrov “Loka jo piha 2017”

  (Trg pod gradom, Mestni trg, Cankarjev trg,  
avtobusna postaja, ploščad pred Namo)

17.30  parada orkestrov  
(Mestni trg–Trg pod gradom) 

18.00  slovesno  odprtje  
novega trga pod gradom in  
tematskega otroškega igrišča ‘’zamorc’’  
(Trg pod gradom) 

  koncert pihalnih orkestrov –   
9. festival pihalnih orkestrov  
“Loka jo piha 2017” 
(Trg pod gradom) 

21.00  večerni koncert:  
andrej šifrer  
in mali oglasi band 
(Trg pod gradom)                

 



Letošnjo jesen bo naše mesto – skoraj na mestu 
nekdanjih Poljanskih vrat – dobilo povsem nov 
Trg pod gradom. Trg s povsem novo podobo, 
novim značajem in vsebino. Trg pod gradom 
je reprezentančni trg, vstopna točka v mestno 
središče in na Loški grad, razgledna ploščad in 
osrednji mestni prireditveni prostor. 

Namesto parkirišča smo dobili odprt prostor 
namenjen sproščenemu druženju Ločanov in 
obiskovalcev od vsepovsod. Mestni avditorij in 
srečevališče. Na robu novega trga je svoje pravo 
mesto našel vodnjak, ki bo tako kmalu postal 
vir žive vode. Pred Martinovim pa bomo ob 
mestno obzidje posadili sadiko vinske trte, po-
tomko najstarejše žlahtne vinske trte na svetu.

Z obnovo območja južnih mestnih vrat smo 
pridobili tudi prvo tematsko otroško igrišče 
''Zamorc''. Pravljično igrišče, ki nas z enkratnim 
ambientom popelje v čarobni svet naše loške 
zgodovine: v zgodbo o škofu, medvedu in po-

gumnem zamorcu. Igrišče ''Zamorc'' je umešče-
no v zeleno naravo, na rob starodavnega mesta 
pod grajskim hribom.

V edinstven pravljični svet, ki je povsem naš – 
loški in hkrati čisto od vseh – od vsepovsod!

Nov mestni Trg pod gradom in otroško temat-
sko igrišče ''Zamorc'' sestavljata nerazdružljivo 
celoto. Na novo oživljata ta del mestnega sredi-
šča in postajata kraj srečevanja in medgenara-
cijskega druženja.

 Trg pod gradom in otroško tematsko igrišče 
''Zamorc'' bomo namenu uradno predali na 
slavnostnem odprtju ob sproščeni otroški igri, 
slavnostnih zvokih pihalnih godb in koncertu 
Andreja Šifrerja.

Saj veste: za prijatelje si je treba vzeti čas!
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