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INFORMACIJE V ČASU KORONAVIRUSA 

(01/2020) 

V Občini Cerkno imamo majhno število okužb s 
koronavirusom. Osebi, pri katerih je bila zaznana 
okužba s koronavirusom, sta bili obravnavani na 
vstopni točki COVID-19 v ZD Idrija. Sta v 
samoizolaciji. V kolikor je bil kdo v stiku z okuženo 
osebo, ga po protokolu ob epidemiji koronavirusa 
kontaktira Epidemiološka služba v Ljubljani. 

Vodstvo Občine Cerkno, Civilna zaščita Občine 
Cerkno in strokovni sodelavci Zdravstvenega 
doma Idrija poudarjamo, da se je v času epidemije 
potrebno obnašati samozaščitno, preventivno, z 
ustvarjanjem pogojev, ki bodo kar se da zmanjšali 
možnost širjenja okužbe v občini, občanke in 
občani prosimo, da dosledno upoštevajo vsa 
navodila pristojnih služb. 

V primeru suma na bolezen COVID-19 NE HODITE 
V ZDRAVSTVENI DOM in se predhodno 
telefonsko posvetuje z zdravnikom, in sicer na 
telefonsko številko 05 37 34 220 (delovne dni) ali 
v primeru nujnih stanj (npr. težkim dihanjem) in 
izven delovnega časa ambulante med tednom ter 
vikende na NMP številko 05 37 34 212. Če vam je 
odrejena 14-dnevna »samoizolacija«, strogo 
upoštevajte navodila zdravnika. 

ZAŠIJMO KORONO 

Akciji šivanja zaščitnih pralnih mask se je v zelo 
hitrem času pridružilo več kot 40 občank in 
občanov. 

Dobava zaščitne opreme je še vedno zelo 
omejena, saj državne rezerve z njo primarno 
oskrbujejo zdravstvene ustanove in domove 
starejših. Slovenske občine so se pri zagotavljanju 
zaščitne opreme za občane znašle na različne 
načine. V Občini Cerkno in Občini Idrija smo začeli 
z akcijo šivanja pralnih zaščitnih mask. V nekaj 
urah od ideje, ki jo je podal Mladinski center 
Idrija, sta Občina Idrija in Občina Cerkno poskrbeli 
za potreben material, ki je potreben za izdelavo 
pralnih zaščitnih mask. Akcijo so v Občini Cerkno 
logistično izvedli cerkljanski taborniki. 

Gašper Uršič, župan Občine Cerkno se za hitro 
akcijo zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki so doma  

Številka za občanke in občane, ki živijo sami in 
potrebujejo dodatno pomoč ali informacije:  
051 222 880 
Vsak dan, razen ob nedeljah, med 9:00 in 13:00. 

Psihološka pomoč občankam in občanom: 
05 37 34 246 in 051 399 777 | ckz@zd-idrija.si 
Od ponedeljka do petka med 8:00 in 18:00. 

šivali. Množično so se akcije udeležili tudi člani 
Društva upokojencev Cerkno. 

Zaradi pomanjkanja materiala ste nekateri občani 
dobili komplet zaščitnih mask za enkratno 
uporabo. 

DONACIJE 

Podjetje www.vrecke.net (Izdelava polietilenskih 

vrečk, Mlakar Jožko s.p., Šebrelje 13, 5282 

Cerkno) je Občini Cerkno podarilo 500 zaščitnih 

mask. Podjetju se za donacijo zahvaljujemo. 

Maske bomo posredovali najbolj obremenjenim 

službam. 

Podjetje ETA Cerkno je ZD Idrija podarilo 100 
mask visoke kakovosti, s standardom FFP3, ki jih 
uporabljajo za vsakodnevno delo v enoti COVID-
19, pri nudenju storitev NMP in na intervencijah. 

ŠOLA NA DALJAVO 

Na Osnovni šoli Cerkno že ves čas trajanja 
epidemije uspešno izvajajo pouk na daljavo. Na 
šoli se zavedajo, da vsi starši žal ne morejo 
omogočiti dostopa otrokom do spletnih vsebin. 
Že v mesecu februarju so družinam poklonili 
osem računalnikov, ki so jih nadomestili z novimi 
in prav v takšnih situacijah ti pridejo še kako prav. 
Med osnovnošolce so dodatno razdelili še 1 
tablico, 1 računalnik, 1 računalnik pa še 
pripravljajo za uporabo in bo dostavljen družini v 
tem tednu. Več informacij lahko starši otrok, ki 
obiskujejo OŠ Cerkno dobijo na elektronskem 
naslovu info@os-cerkno.si. Čas, ki ni namenjen 
učenju, je prav tako lahko zelo zanimiv in poučen. 
Oblikovali so posebno rubriko, v kateri bodo 
objavljali zanimive dogodivščine, izdelke, 
zgodbice, fotografije, pozitivna sporočila, 
videoposnetke, ki so jih učenci v tem času ustvarili 
in doživeli v svojem domačem okolju. Vesela, 
zanimiva in pozitivna sporočila otrok in njihovih 
staršev, nam bodo vsem skupaj pomagala 
prebroditi to ne ravno enostavno obdobje. 
Zbirajo jih na elektronskem naslovu: 
nadaljavo@os-cerkno.si. 
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USKLADILI POTEK NOVE CESTE 

Povzeto po Gorenjskem glasu (2. 4. 2020) 

Nova cestna povezava med Primorsko in 
Gorensko na 4. razvojni osi postaja vse bolj 
uresničljiva, glede poteka trase sta se pred časom 
uskladila tudi župana Cerknega in Gorenje vasi - 
Poljan. 

Preverili še dodatne trase 

Na ministrstvu za infrastrukturo naj bi dali 
prednost povezavam na južnem delu predvidene 
trase, ki so v primerjavi s severno varianto tudi 
bistveno cenejše. Južne variante naj bi bile vredne 
od 100 do 130 milijonov EUR, severne pa so 
ocenili na od 160 do 200 milijonov. Poleg tega 
južne variante omogočajo fazno gradnjo, med 
prednostmi južnega koridorja pa so navedli še 
manjše vplive na okolje. 

POSPEŠENO NADALJEVANJE OBNOVE CESTE ČEZ 
KLADJE 

Povzeto po Primorskem valu (11. 3. 2020) 

Na delovnem srečanju v marcu so o obnovi ceste 
čez Kladje govorili državna sekretarka ministrstva 
za infrastrukturo Nina Mauhler, vodja sektorja za 
investicije na Direkciji RS za infrastrukturo Tomaž 
Willenpart, direktorica severnoprimorske  
Gospodarske zbornice Nevenka Volk Rožič, 
podžupan Občine Cerkno in predsednik uprave 
ter član uprave podjetja ETA Cerkno Robert Vuga 
in Andrej Grah. 

Tomaž Willenpart, vodja sektorja za investicije pri 
Direkciji RS za infrastrukturo, je napovedal 
uresničitev posegov pri obnovi dveh odsekov 
ceste čez Kladje že v letošnjem letu. 

ISKANJE INVESTITORJEV 

Od konca lanskega leta na Občini Cerkno potekajo 
pogovori z zasebnimi in javnimi investitorji za 
izgradnjo večstanovanjskih objektov v Cerknem. 
Občina Cerkno bo primerna zemljišča v lasti 
ponudila Republiškemu stanovanjskemu skladu. 
Parcele so primerne za gradnjo predvidoma 10 
stanovanj, ki bi bila primerna za mlade družine. 

Interes za gradnjo ima tudi zasebni investitor. 
Prav iz razloga privabljanja investitorjev, je bila 
izvedena tudi hitra anketa za iskalce stanovanj. 
Nanjo se je odzvalo 145 občank in občanov. 
Večina si želi lastnega stanovanja ali samostojne 
hiše (80 %). 60 % si želi ustvariti samostojno 
življenje v Cerknem, 40 % pa v okoliških krajih. 

Po anketi smo na Občino Cerkno prejeli kar nekaj 
pobud občank in občanov, da so pripravljeni 
prodati ali oddati del hiš, v katerih živijo sami. 

PROTIPOPLAVNA VARNOST 

Za zagotavljanje protipoplavne varnosti je 
Direkcija za vode preko koncesionarja v vodotoke 
na Cerkljanskem v lanskem letu investirala okrog 
650.000 EUR, in sicer na vodotokih Oresovka, 
Cerknica in v Kazarski grapi. Za nadaljnje 
zagotavljanje protipoplavne varnosti v Cerknem 
je na območju med Zajegrščico in proizvodno halo 
potrebno poglobiti kanalizacijo in odstraniti in 
prestaviti obstoječi most čez Cerknico. V načrtu je 
izvedba do letošnjega poletja. Takoj, ko bodo 
izpolnjeni ti pogoji, bo zasebni investitor pričel z 
investicijo v trgovski center. 

ZAPOSLITEV NA TERENU 

Občina Cerkno skupaj z Občinama Idrija in 
Logatec sodeluje v projektu Krepitev skupnosti. 
Prek projekta bo omogočena zaposlitev 
terenskega delavca za delo z ranljivimi skupinami. 
Terenski delavec bo organiziral različne 
dejavnosti za ranljive po krajevnih skupnostih in 
jim nudil podporo. 

OBČINSKI SVET PREK SPLETA 

V času trajanja epidemije bo Občina Cerkno 
izvedla odbore in seje prek videokonferenc.  

CIVILNA ZAŠČITA OBČINE CERKNO V STALNI 
PRIPRAVLJENOSTI 

Civilna zaščita Občine Cerkno je te dni v stalni 
pripravljenosti, zagotovljeno ima vse potrebno za 
sistem oskrbovanja vseh, ki potrebujejo ali bodo 
potrebovali pomoč. Na poziv Gašperja Uršiča, 
župana Občine Cerkno, se je odzvalo prek 60 
prostovoljcev. Še enkrat se zahvaljujemo vsem za 
pomoč pri izvajanju te pomoči. 

V prvih tednih so prostovoljci izvedli že dostave 
paketov humanitarne pomoči Rdečega križa in 
Karitasa. Različne dostave hrane ranljivim 
skupinam na dom. Izvajali varstvo otrok na domu. 
Izveden je bil tudi prevoz do zdravstvene 
ustanove. 

 

OCVIRK 

Menjam kvas za dvosobno stanovanje 
v Piranu. 


