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SPOROČILO ZA JAVNOST 

  

Le nujno vrtčevsko varstvo, poostrena kontrola javnih površin, tržnica bo 
 

Kranj, 23. november 2020 – Od sobote dalje bo javno življenje za najmanj teden dni spet bolj 

ali manj ustavljeno s ciljem, da se prenos okužbe z novim koronavirusom čimbolj omeji. Od 

naslednjega tedna dalje bo organizirano nujno varstvo za vrtčevske otroke, avtobusi mestnega 

prometa bodo vozili po počitniškem voznem redu, mestna tržnica pa ostaja odprta. 

 
Župani mestnih občin so na današnji videokonferenčni seji Skupščine Združenja mestnih občin 
Slovenije (ZMOS) uskladili enotno ukrepanje v času ponovno razglašene epidemije. 
Glede obratovanja vrtcev so župani zagotovili, da bo prihodnji teden organizirano varstvo za vse 
otroke, katerih starši bodo morali biti nujno fizično na svojih delovnih mestih. Ob tem so pozvali 
vse ostale starše, katerih prisotnost na delu ni nujna, naj poskušajo urediti varstvo na drug način.  
Tudi v Mestni občini Kranj (MOK) bo varstvo otrok zagotovljeno v minimalnem obsegu in je 
namenjeno izključno tistim, ki ga nujno potrebujejo zaradi dela, ki jim ga delodajalec ne more 
zagotoviti opravljati na daljavo. Nujno varstvo otrok bo tako organizirano v Kranjskih vrtcih, in 
sicer v dveh dežurnih enotah: v enoti Najdihojca in enoti Čira čara. Trenutno podatki kažejo, da 
bo varstvo potrebovalo približno 250 otrok. 
 
Počitniški vozni red 
V vseh mestnih občinah bo mestni javni potniški promet prešel na poletni vozni red. Avtobusi 

mestnega prometa bodo tako vozili po voznem redu, ki velja v času šolskih počitnic. Še najprej 

bo v uporabi tudi električno vozilo Kranvaj, saj ta kljub epidemiji na dan še vedno prepelje med 

50 in 60 potnikov, in to pretežno starejše in manj pokretne, ki sicer težko pridejo do trgovin ali 

uredijo nujne zadeve. 

 

Tržnica bo, gostinci imajo odprte kuhinje 

Še naprej bo obratovala tudi mestna tržnica, vendar bodo veljali dodatni ukrepi. Vhod bo na eni, 

izhod na drugi strani tržnice, spremljali bodo število obiskovalcev na prostoru tržnice in jih 

opozarjali na obvezno razkuževanje rok, medsebojno razdaljo, zaščitne maske so pa tako ali tako 

obvezne. Režim se je že spomladi izkazal za varnega, občani pa imajo tako še naprej dostop do 

sveže in lokalno pridelane hrane. V pomoč jim je tudi seznam lokalnih pridelovalcev in gostincev, 

ki dostavljajo hrano na dom oziroma je pri njih možen osebni prevzem naročila. 

 
Razbremenitev plačila najemnin  

Župani mestnih občin so se danes dogovorili tudi, da bodo enako, kot so to storili v prvem valu 
epidemije, za obdobje od razglasitve epidemije pa do 30. novembra 2020 razbremenile plačila 
najemnin za najem poslovnih prostorov, zemljišč in gostinskih teras tiste najemnike, za katere 
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velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi 
vladnih odlokov.  
 
Igrišča ostajajo odprta, a bo kontrola poostrena 
Mestne občine opažajo, da se je obisk mestnih igrišč in igral že zmanjšal, zato župani za zdaj še 
ne načrtujejo njihovega splošnega zaprtja. V primerih, če bo prihajalo do večjih kršitev omejitve 
zbiranja na igriščih, pa bodo župani temu primerno ukrepali, so sklenili na skupščini ZMOS. 
V Mestni občini Kranj bodo v teh dneh policisti skupaj z medobčinskimi redarji še bolj strogo 
nadzorovali javne površine, ob tem pa občane pozivajo k doslednemu spoštovanju ukrepov za 
preprečevanje širjenja koronavirusa. 
 
Po tveganem stiku nujna samoizolacija 
Iz kranjske območne enote NIJZ pozivajo vse, ki so imeli visoko rizične kontakte (VRK) – to 
pomeni, da so bili 15 ali več minut na razdalji manj kot 1,5 metra z osebo brez maske, za katero 
se je pozneje izkazalo, da je okužena –, naj ostanejo doma v izolaciji vsaj deset dni od stika. »Naše 
življenje in življenje drugih je dragoceno. Ostanimo zdravi in upoštevajmo nasvete,« so poudarili. 
Podatki o številu okuženih so sicer javno dostopni na tej povezavi.  

 
Ob dnevu spomina na mrtve 
Župani mestnih občin so se sicer na videokonferenčni seji med drugom strinjali tudi, da na 
pokopališčih 1. novembra ne bo organiziranih aktivnosti. Občane pozivajo, naj obiske grobov 
opravijo že v naslednjih dneh oziroma naslednjem tednu, tako da bo med prazniki gneča čim 
manjša. 
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