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SPOROČILO ZA JAVNOST 

  

Mestni prevoz kot običajno, hitro testiranje tudi v ponedeljek 
 

Kranj, 22. januar 2021 – V torek se bodo v vrtce vrnili otroci, v šole pa učenci od 1. do 3. 
razreda, zato bo mestni prevoz spet potekal po običajnem, ne več počitniškem voznem redu. 
V ponedeljek bo v avli Mestne občine Kranj potekalo hitro testiranje zaposlenih v šolstvu in 
vrtcih, ostali občani pa se bodo lahko tisti dan testirali med 10. in 12. uro v stari lekarni v 
Cerkljah. 
 
Gorenjska je ena od regij, kjer so se epidemiološke razmere toliko izboljšale, da se sproščajo 
nekateri ukrepi za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa. V torek, 26. januarja 2021, se 
bo tako po treh mesecih šolanja na daljavo znova začel pouk v šolah za prvo triado, odprli pa se 
bodo tudi vrtci. S tem dnem se bo spremenilo tudi izvajanje javnega prevoza potnikov, saj ima 
veliko učencev vozovnice na registriranih linijah javnega prevoza. Po novem tako mestni potniški 
promet, ki ga v Mestni občini Kranj (MOK) izvaja podjetje Arriva, ne bo več potekal po 
počitniškem, pač pa po običajnem voznem redu.  
 

Hitro testiranje za učitelje in vzgojitelje, za občane v Cerkljah 
V ponedeljek, 25. januarja 2021, bodo v avli Mestne občine Kranj s hitrimi testi na okužbo z 
novim koronavirusom testirali zaposlene v šolstvu in vrtcih, medtem ko bodo ostali občani hitre 
teste tisti dan lahko opravili med 10. in 12. uro v stari lekarni v Cerkljah. Od torka dalje bo to 
spet kot običajno potekalo v avli MOK – do naslednjega termina za cepljenje oziroma morebitnih 
hitrih testiranj za učitelje in profesorje, če se bodo v šole začeli vračati tudi učenci od 4. razreda 
dalje in dijaki. 
Za ponedeljek je sicer za testiranje prijavljenih prek 700 učiteljev in vzgojiteljev, kar bo velik 
zalogaj za osebje Zdravstvenega doma Kranj, pa tudi z vidika zagotavljanja zaščitnih ukrepov. 
Vsaka šola oziroma vrtec bo dobila svoj termin, kdaj naj se tam zaposleni zglasijo pred vhodom 
v avlo MOK, v izogib gneči pa bo testiranje potekalo kar dvanajst ur – med 7. in 19. uro. 
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