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KRIZNI ŠTAB ZA SOOČENJE 

Z EPIDEMIJO COVID-19 

− OBČANKAM IN OBČANOM, 

− SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE 
NARODNOSTI, 

− OSNOVNI ŠOLI ANKARAN, 
− DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM 

ORGANIZACIJAM, 

− POSLOVNIM PARTNERJEM, 
− ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

    DATUM:  20. 3. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONA VIRUS – OBVESTILO ŠT. 4  
 

 

Občanke in občane obveščamo o novih ukrepih Vlade Republike Slovenije, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

 

I. Danes, 20. 3. 2020, je stopil v veljavo Odlok Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi 

gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.   

 
Skladno z odlokom Vlade RS je v Občini Ankaran do nadaljnjega gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb omejeno na:  
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,  

- dostop do lekarne in zdravstvenih ambulant, 
- dostop do trgovine z živili, 

- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 

- dostop do bencinske črpalke, 
- dostop do banke in pošte, 

- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin. 

Za vstop v vse zgoraj navedene storitvene objekte oziroma na javne površine velja posamičen vstop.  

 
Na javnih površinah se izjemoma lahko gibljejo tudi:  

- skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je ob tem gibanju mogoče 
zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, 

- skupine sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani 
za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 

 

 

II. Sprejet je dopolnjen odlok Vlade Republike Slovenije o začasni prepovedi ponujanja in prodaje 

blaga in storitev potrošnikom, po katerem je določen nov obratovalni čas za prodajalne z živili.  

 
Skladno z odlokom vlade imajo vse trgovine z živili delovni čas od 8. do 20. ure, ob nedeljah in praznikih pa 

so vse prodajalne zaprte, z izjemo bencinskih servisov in lekarn, ki lahko obratujejo.   
 

Posebna skrb je namenjena ranljivim skupinam – invalidom, upokojencem in nosečnicam, ki jim je treba v 
času od 8. do 10. ure zagotoviti prednost pri nakupu in vstopu v trgovino.  

 

Upoštevaje prednost ranljivih skupin, krizni štab COVID-19 vse ostale občane, ki ne pripadajo najranljivejšim skupinam, 
poziva, da se po nakupih opravijo po 10. uri, pri tem pa dosledno spoštujejo varnostno razdaljo do drugih ter v 

vse zgoraj naveden objekte vstopajo posamično.    
 

  OSTANIMO DOMA – zaščitimo sebe in svoje bližnje!  

http://www.obcina-ankaran.si/
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Krizni štab COVID-19 občane poziva k doslednemu upoštevanju veljavnih prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami  
pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2. OSTANIMO DOMA!  Preživljajmo čas sami, v domačem 

okolju in ne v skupnih prostorih.   

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

V vsakem primeru pa velja, da se občane poziva k spremljanju vseh sredstev javnega obveščanja.  
 

 

Varujmo Zdravje! 
 

 
 

 
 

 

        
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
       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 

 

http://www.obcina-ankaran.si/
http://www.obcina-ankaran.si/
mailto:izpostava.kp@urszr.si

