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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:  21. 3. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 5  
 

 

Občanke in občane obveščamo o novih ukrepih Vlade Republike Slovenije, sprejetih zaradi zajezitve in obvladovanja 
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19), kot tudi o spremembah v poslovanju drugih pravnih subjektov.  

 

I. Od 20. 3. 2020 je v veljavi Odlok Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in 

zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.   

 

Skladno z veljavnim odlokom vlade je še vedno prepovedano zbiranje ljudi na javnih mestih in površinah v RS, medtem 
ko je gibanje omejeno. Podrobnejša pojasnila odloka so podana v informaciji »Koronavirus – obvestilo št. 

4 z dne 20. 3. 2020.   
 

II. Sprejete so spremembe in dopolnitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 

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

 

Skladno z odlokom vlade se za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure (lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure. Namen 

določitve minimalnega obratovalnega časa je v preprečevanju stikov zaradi epidemije, zato odlok določa delovni čas, ki 

omogoča daljši časovni interval opravljanja nakupov v prodajalnah in s tem manjšo koncentracijo kupcev.  
 

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

Še vedno velja, da je posebna skrb 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.    

 

III. Nižji računi za elektriko za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce 

 

Vlada RS je izdala Odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske 

odjemalce električne energije, kar bo po ocenah znižalo račun za električno energijo za povprečno 
gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov. Odlok velja za obdobje od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020.  

   

IV. Spremenjeni delovni časi pomembnejših ustanov:  

 

Od 21. 3. 2020, od 22. ure dalje, je spremenjen urnik lekarne Ankaran in dežurne lekarne Koper:  

 
Nov urnik lekarniške enote Ankaran: od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.30, ob sobotah zaprto. 

Dežurstvo bo izvajala Lekarna Koper: med tednom od 19.00 do 22.00, ob sobotah od 13.00 do 22.00 in ob nedeljah 
od 8.00 do 22.00. 

http://www.obcina-ankaran.si/
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Spremenjen urnik poslovanja ankaranske enote Banca Intesa sanPaolo:  
 

V boju proti novim okužbam je Intesa Sanpaolo Bank uvedla spremenjen urnik za poslovalnice, ki ostajajo odprte, in 

začasno zaprla nekatere poslovalnice. Od torka, 17. 3. 2020, so vse delujoče poslovalnice odprte od 8.30 do 13. 
ure, kar velja tudi za enoto Ankaran, Jadranska cesta 42.  

 
Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija: psihosocialna podpora za vse v duševni stiski   

 

Občani, ki bi se želeli pogovoriti o svojih občutkih, z namenom lajšanja tesnobe in zaskrbljenosti, se lahko obrnejo na 
sodelavce nevladne humanitarne organizacije Ozara Slovenija, ki v teh dneh nudijo podporo vsem, ki se znajdejo v 

duševni stiski, tako osebam z že prepoznanimi duševnimi motnjami kot tudi vsem ostalim občanom, ki se zaradi 
novonastale situacije soočajo z občutki duševnega nelagodja in bi se želeli pogovoriti s strokovnjaki s področja 

duševnega zdravja. 
 

Četudi pristojne inštitucije, državne in občinske službe z vso resnostjo in skrbnostjo pristopajo k zajezitvi širjenja 

nevarnega koronavirusa in organizaciji vsega potrebnega za oskrbo prebivalstva, prisotnost epidemije v ljudeh 
neobhodno vzbuja tudi strah, negotovost, včasih tesnobo. Ko nastopijo tako negotovi časi, po navadi najprej poskrbimo 

za reorganizacijo delovnih aktivnosti, nabavo zadostnih živil in drugih potrebščin, večkrat pa pozabimo na bistvo človeka 
– njegovo duševno stanje, ki je v takšnih situacijah na dodatni preizkušnji. 

 

V duhu prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa v tem času 
psihosocialno pomoč in informiranje nudijo preko telefona in elektronske pošte. Pokličete jih lahko od ponedeljka do 

petka med 8. in 15. uro na telefonski številki 070 550 704 ali 05 66 21 830 ali jim pišete na elektronski naslov: 
iz@ozara.org  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

  OSTANIMO DOMA – zaščitimo sebe in svoje bližnje!  
 

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

