
 
 

Obvestila in novosti v zvezi z epidemijo koronavirusa 
Sreda, 6. maj 2020 

 
V zadnjem tednu so se razmere glede epidemije spremenile na bolje, obdani smo z 
optimizmom, ukrepi se sproščajo in se bodo še sproščali, če bo epidemija pod nadzorom. 
Pomembno je , da poskrbimo za naše zdravje in da še naprej dosledno upoštevamo navodila 
in priporočila zdravstvene stroke.  
 
V Občini Gorje glede epidemije ni posebnosti, občani in občanke dosledno upoštevajo navodila 
in priporočila, zato ostajamo zdravi.  
 
 

Pomembne informacije, novosti in obvestila: 

 
Informacije Svetovalne službe Obrtne zbornice Slovenije za zasebni sektor najdete na spletni 
strani https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi 
 
Novosti na področju vzgoje in izobraževanja 
Po izjavah ministrice za izobraževanje, znanost in šport se bo predvidoma 18. maja ponovno 
postopno zagnalo delo v vrtcih in šolah. Natančnih navodil in priporočil zaenkrat šole še niso 
prejele, jih pa pričakujejo do konca tega tedna. Predvideva se, da bi z 18. majem odprli vrtce, 
šole pa za učence prve triade. S 25. majem naj bi v šolske klopi sedli še devetošolci, vsi ostali 
pa naj bi šolsko leto zaključili na daljavo. 
Ko bodo šole in vrtci prejeli navodila in usmeritve ponovnega zagona, jih bodo natančno 
preučili, prilagodili prostore ter protokole dela in vsega potrebnega, da bodo otroke lahko 
ponovno varno sprejeli v vrtec in šolo. O vseh postopkih, ki bodo potrebni, boste pravočasno 
obveščeni. 
 
Osnovna šola Gorje nadaljuje z izobraževanjem na daljavo po ustaljenem načinu. Učenci se že 
sedmi teden pouka učijo doma ob navodilih svojih učiteljev. Navodila so objavljena tudi na 
spletni strani šole. 
 
Novosti glede delovanja knjižnic 
Po skoraj dveh mesecih so se v torek, 5. 5. 2020, ponovno odprla vrata Knjižnice Gorje. Delovni 
čas ostaja nespremenjen, torek in sreda 14:00–19:00 in petek 9:00–14:00. 
Knjižnica je zaenkrat odprta le za vračilo in prevzem gradiva, obenem pa lahko podaljšate 
članstvo in poravnate morebitne druge finančne obveznosti. Prost dostop do gradiva ter 
gibanje in zadrževanje v prostorih knjižnic ni možno, prav tako tudi dotikanje in listanje knjig 
ni dovoljeno, gradivo vam k pultu prinese knjižničarka.  
Iz knjižnice sporočajo, da lahko gradivo, ki ste si ga izposodili pred zaprtjem knjižnic, brez 
zamudnine vrnete do naslednjega petka, 15. 5. Vrnjene knjige gredo v karanteno, da bodo čez 
7 dni ponovno na voljo novim bralcem.  
Še vedno je priporočljivo naročanje gradiva vnaprej preko telefona 04 572 57 96 in rezervacije 
preko Cobiss-a ali aplikacije mCobiss. 
 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi


Veselijo se ponovnega srečanja z vami, obenem pa prosijo, da v knjižnico vstopate le, če ste 
zdravi, si ob vstopu razkužite roke, uporabljate zaščitno masko ter upoštevate varnostno 
razdaljo do drugih uporabnikov. Več o delu knjižnice si lahko preberete na spletni strani: 
https://www.rad.sik.si/odprtje-knjiznic/ 
 
 
Odprtje soteske Vintgar 
soteska Vintgar bo svoja vrata ponovno odprla v petek, 15.05.2020. 
Na letošnjo sezono se je Turistično društvo Gorje zaradi trenutne situacije pripravilo malo 
drugače. Vljudno vas naprošajo, da si preberete navodila na njihovem FB profilu ter jih 
upoštevate. 
Navodila so pripravljena tako, da je okužbe z COVID-19 pri obiskovalcih in zaposlenih 
minimalizirana.  
Ločili so vstopno in izstopno točko. Možnosti povratka skozi sotesko ne bo. Na ta način bo 
preprečeno srečevanje na ozkih delih poti. Vstop bo pri brunarici v vasi Podhom, izstop pri 
slapu Šum na Blejski Dobravi. Za povratek boste lahko izbirali med različnimi krožnimi potmi, 
ki so jasno označene na informacijskih tablah ter s smerokazi ob poti. 
 
 Bodimo strpni še naprej in skupaj bomo premagali virus. 
 
 
 

Župan občine Gorje  
Peter Torkar l.r. 
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