
 

OBVESTILO OBČANKAM/OBČANOM 
 

Spoštovani, 
 
 

zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) se v Občini Cerklje na 

Gorenjskem, v skladu z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi 

na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven 

občin, uvajajo naslednji dodatni ukrepi, s katerimi želimo zajeziti širjenje bolezni: 

 
- Gibanje občank in občanov Občine Cerklje na Gorenjskem je omejeno na 

območje občine.  
 

- Gibanje izven občinskih meja je izjemoma dovoljeno, kot to določa Odlok, in sicer za:  
– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 

– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 

– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 

– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege 

družinskih članov, 

– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev, 

– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 

– dostop do storitev za nujne primere, 

– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, 

– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami. 

 
V kolikor potrebujete potrdilo o zaposlitvi vam ga izda delodajalec.  

 
- Dovoljen je dostop do tistih storitev, ki v Občini Cerklje na Gorenjskem niso zagotovljene 

ali niso na voljo (npr. bančno poslovanje, izbrani zdravnik/zobozdravnik, dostop do 

prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov, 

dostop do drogerij in drogerijskih marketov, dostop do mest za prodajo hrane za živali, 

dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 

ipd.) 

 
- V skladu z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 32/20 in 37/20) nakup 

v času od 8.00 do 10.00 ure lahko opravijo izključno ranljive skupine (npr. 

invalidi, upokojenci, nosečnice). Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. 

Svetujemo, da trgovine obiščete bolj poredko, tudi tako, da nakupite živila za nekaj dni 
skupaj, če je le mogoče za tedensko zalogo in tako poskrbite za lastno varnost in tudi 
varnost drugih.  
 

- Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve: 

- je obvezno upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb,  

- je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 

predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta  

- je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. 



 
- Glede na ponovno množično obiskovanje turističnih točk v občini in z namenom 

preprečevanja množičnega zadrževanja, se v skladu z Odlokom in Sklepom župana, na 
naslednjih krajih in površinah na območju Občine Cerklje na Gorenjskem: 
o Ribnik - Lahovče,  

o Ribnik - Češnjevek, 

o Adergas parkirni prostori in park – pohodne poti Štefanja Gora, 

o Območje spodnje postaje žičnice Krvavec s parkirni prostori – Štefanja Gora, 

o Območje planine Jezerca, Ambroža pod Krvavcem in Krvavca, 

do nadaljnjega prepoveduje zbiranje in zadrževanje ljudi. 
 
 

- Na zgoraj navedenih območjih se bo vršil nadzor nad upoštevanjem prepovedi zbiranja in 

zadrževanja s strani policije, s strani medobčinskih redarjev in s strani pripadnikov Civilne 

zaščite Občine Cerklje na Gorenjskem. 

 

- V dogovoru s Policijsko postajo Kranj se vzpostavljajo kontrolne točke, na katerih vrši 
nadzor policija. 

 

- Prosim vas, da s svojim ravnanjem (kolesarjenje, smučanje, hoja v hribe, itd) ne 
obremenjujete še dodatno intervencijske ekipe (nujna medicinska pomoč, gasilci, civilna 
zašita, …). 

 
 
Občino Cerklje na Gorenjskem obsega 31 vasi in meji na naslednje sosednje občine: Preddvor, 
Šenčur, Vodice, Komendo in Kamnik. Zemljevid obrisa občine dostopen v prilogi. 
 

Vse občanke in občane naprošam, da združimo moči v premagovanju in preprečevanju širjenja 

epidemije, ravnajmo samozaščitno in odgovorno, tako do sebe, kot do drugih. 

 

 

Skupaj zmoremo. 

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
ŽUPAN 

Franc Čebulj, l.r. 


