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 ZADEVA: KORONA VIRUS – OBVESTILO ŠT. 3  

VZPOSTAVITEV KRIZNEGA ŠTABA OBČINE ANKARAN ZA SOOČENJE Z EPIDEMIJO 

COVID-19 
 

Občina Ankaran obvešča občanke in občane, da je dne 14. 3. 2020 ustanovila občinski krizni štab za soočenje z 

epidemijo Covid-19 v sestavi: župan Gregor Strmčnik (vodja kriznega štaba), podžupanja Barbara Švagelj, direktor 
Občinske uprave Iztok Mermolja, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi Anita Cek, terenski sodelavec Egon 

Ražman, poveljnik PGD Hrvatini Sašo Birsa, vodja Civilne zaščite Ankaran Marko Žitko in prostovoljec Valdi Pucer. 
Krizni štab prevzema vse aktivnosti, povezane z izvajanjem nujnih ukrepov, namen njegove vzpostavitve pa je 

učinkovita in hitra koordinacija ter vzpostavitev sistema delovanja v trenutnih kriznih razmerah, pri čemer je ključna 
vzpostavitev sodelovanja z nacionalnim štabom Civilne zaščite, ki se izvaja preko koordinacije z regionalno enoto 

Civilne zaščite.  

 
Ugotovitve in ukrepi prve seje kriznega štaba temeljijo na zavedanju o resnosti situacije, ki zahteva dosledno izvajanje 

odlokov in navodil Vlade Republike Slovenije ter pristojnih institucij, pri tem pa krizni štab izpostavlja, da je v prvi fazi 
ključna krepitev zavedanja o resnosti nastalih razmer v državi pri vseh občanih in državljanih.    

 

   Ostanimo doma – zaščitimo sebe in svoje bližnje!  
Okužba s koronavirusom Sars-Cov-2 se širi z zelo veliko hitrostjo, zato le temeljita in dosledna fizična omejitev    

medsebojnih stikov lahko ponudi rešitev v smislu zajezitve širjenja okužbe oz. zagotovi varovanje sebe in svojih 
bližnjih.  

Krizni štab COVID-19 zato poziva občane, da se zadržujejo doma - sami, v domačem okolju in ne v skupnih prostorih, 

vsa druženja pa naj se zaenkrat preložijo, saj so vsi potencialni prenašalci okužbe. O tem se naj dosledno obvešča  
okolico. Potrebno je narediti vse v izogib situaciji, s katero se danes sooča sosednja Italija. Država je zagotovila pogoje 

za čim višjo stopnjo socialne izolacije - izkoristimo jih v svoj prid, za svoje zdravje! 
 

 Posebna skrb namenjena starejšim 
 Ker so starejši ljudje kritična skupina, saj pri njih ob okužbi prihaja do hujših zapletov, jim je potrebno nameniti    

 posebno skrb. Otroci so glede na izkušnje epidemije manj ogroženi, vendar pogosteje v vlogi prenašalcev, zato se  

 vse starše poziva, da se za varstvo otrok ne obračajo na dedke in babice, temveč se organizirajo drugače s pomočjo  
 varovanja otrok na domu s strani prostovoljcev, kar bo organizirala tudi Občina Ankaran.  

   
 Občina Ankaran bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojih občanov  

 Prvi sprejet ukrep kriznega štaba, izveden istega dne, je bil zaprtje vseh športno rekreacijskih površin ter otroških 

 igral v upravljanju Občine Ankaran, s čimer je onemogočeno srečevanje in posledično širjenje okužbe med mladino 
in otroci. Tudi drugi sklep o nujni zagotovitvi zaščitne opreme za sodelavce in prostovoljce je že izveden. Prav tako  

je že organizirana skrb za najranljivejšo skupino starejših občanov – informacije o zagotavljanju preskrbe z  
najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili bodo dostavljene vsem gospodinjstvom v občini Ankaran;  

objavljene bodo tudi na spletni strani občine. Za potrebe informiranja in obveščanja občanov bo v kratkem  
vzpostavljen informacijski center v domu družbenih dejavnosti; center bo zagotavljal telefonske informacije glede  

potrebne pomoči in oskrbe ter drugih nujnih zadev za občane. Ob tem bo krizni štab skrbel tudi za koordinacijo z  

OŠV, javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in poslovnimi subjekti  društvi in drugimi skupinami v občini. V pripravi  

http://www.obcina-ankaran.si/
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je izredno glasilo, posvečeno koronavirusu. Občina ureja alternativno možnost varstva otrok na domu za tiste starše,  
ki delajo v kritičnih  poklicih (medicinsko osebje, policija, gasilci, osebje domov za starejše in druge podobne službe).  

Varstvo bo zagotovljeno za tiste otroke, čigar oba starša bosta izkazala potrdilo delodajalca o obveznem prihodu na  
delo. 

 

 Dosedanji pomembnejši ukrepi Vlade Republike Slovenije  
 Zaradi naraščajočega števila okužb in s ciljem preprečevanja nadaljnje širitve okužb prebivalstva je Vlada Republike    

 Slovenije sprejela že nekaj nujnih preventivnih ukrepov: zaprti so vsi maloobmejni prehodi z Republiko Italijo,   
 vzpostavljeno je šest mejnih točk za prehod meje, kjer se nadzira vstop in izstop iz države. V sklopu tega ukrepa je   

   zaprt za ves promet mejni prehod Lazaret. Odpovedane so vse javne prireditve, v zaprtih prostorih in na prostem. S   
   16. 3. 2020 so zaprte vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji. Nadomestno varstvo otrok v vrtcih in šolah je       

   preklicano. Ustavljen je javni potniški promet. Sprejet je Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev  

   potrošnikom v RS, ki je začel veljati 16. 3. 2020. Sem sodijo nastanitvene, gostinske, welness, športnorekreacijske,  
   kinematografske, kulturne, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve itd. Izvzeta je ponudba in prodaja blaga in  

   storitev na daljavo ter prodajalne z živili, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z  
   medicinskimi pripomočki in    ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne,  

   bencinski servisi, banke, pošte, dostavne službe, trafike in kioski za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve  

   za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. 
 

O nadaljnjih korakih in ukrepih glede preprečevanja širitve virusa bo Občina Ankaran občanke in občane sproti    
obveščala.  

 
 

S spoštovanjem! 
 

        

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
       OBJAVLJENO: 

− Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si, 

− Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center,  
− FB profil Občine Ankaran. 
 

       V VEDNOST: 

− Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo, po elektronski pošti, 
− Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za javno varstvo in zaščito, Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito; po e-pošti, 

− Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Koper, po elektronski pošti izpostava.kp@urszr.si.  

 

  Občina Ankaran 

  Podžupanja: 

 
  Barbara Švagelj 

 

  

 

 

Občina Ankaran 

Župan: 

 
Gregor Strmčnik 
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