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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:  29. 3. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 6  
 

 
 

 
 

Občina Ankaran nadaljuje z implementacijo sprejetih ukrepov Vlade RS zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-

CoV-2 (COVID-19). V preteklem tednu so bile v občini Ankaran izvedene naslednje aktivnosti:  
 

1. Nadzorovanje izvajanja vladnega odloka o začasni splošni omejitvi gibanja in prepovedi 

zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. 

 

2. Napori za zagotavljanje vsaj minimalno potrebnih zalog zaščitne opreme in sredstev. 

3. Razkuževanje urbane opreme in javnih površin v občini ter aktivnosti za namestitev razkuževalnih barier na 
vstopu v najbolj kritične točke oz. objekte (trgovina, pekarna, banka, pošta in lekarna). 

4. Z lokalnimi pridelovalci hrane je dogovorjen sistem za dostavo lokalno pridelane hrane občanom. 

5. Na vse javne klopi v občini so nameščena obvestila o prepovedi uporabe.  
6. Upravnikom večstanovanjskih stavb v občini je posredovano obvestilo o ukrepih v večstanovanjskih stavbah, v 

poštne nabiralnike stanovalcev v večstanovanjskih objektih pa je dostavljeno obvestilo o posebni pozornosti pri 
gibanju v skupnih prostorih. 

7. Pripravlja se nabor občinskih ukrepov pomoči prizadetemu prebivalstvu in gospodarstvu, prilagojen 

vladnemu »protikorona« paketu. Skladno s tem je sklicana 2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Ankaran, na 
kateri bodo obravnavani ukrepi Občine Ankaran za soočenje z epidemijo Covid-19 in smernice za oblikovanje 

1.rebalansa proračuna Občine Ankaran za leto 2020. 
 

 

Hvala, ker spoštujete sprejete ukrepe in s tem prispevate k preprečevanju 
širjenja koronavirusa! 

 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

  

http://www.obcina-ankaran.si/
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Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane še naprej poziva k doslednemu upoštevanju 

veljavnih prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami  pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2. 
OSTANIMO DOMA – zaščitimo sebe in svoje bližnje!  

 
 

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 
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