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»KORONA« UČENJE 
 

Običajno jutro v februarju. Iz hiš naše ulice stopajo ljudje, hitijo v nov dan. Na pragu malčka, za 
njima mama, priganja in preverja, ali je z vezalkami vse v redu, dve hiši naprej pa trije v avtu čakajo 
mamo, ki je zadnji požirek kave polila po svoji beli bluzi. Najstnik kriči iz avta, da noče zamuditi 
prve ure, ker pišejo test. Končno se odpeljejo, pot jim zapre smetarski avto. Mimo nervoznih 
obrazov v avtu trije četrtošolci veselo korakajo v šolo peš. 
 

Prizor, ki je že več kot štiri tedne preteklost. Naša ulica sameva, ljudje so se umaknili v svoje 
školjčne lupine, narava pa s svojimi vse bolj pogumnimi srnami, pticami stopa na mesto, ki smo ga 
ji s svojim truščem, naglico, tehnologijo vzeli. Marsikdo poreče, ali nismo mi virus, ob umiku 
katerega se je narava razbohotila in zadihala s polnimi pljuči. Ne, nismo virus, takšno razmišljanje 
je absurdno. To zanikajo tudi plemenita dejanja vseh, ki služijo človeštvu v teh bolnih časih in se 
z visoko moralo spopadajo s trpljenjem. 
 

Večina nas ostaja v ozadju, delamo od doma in poskušamo z izoliranostjo preprečevati širjenje 
bolezni. Čakamo na dan, ko bo premagana. In kaj potem? Nihče nima pravega odgovora. Očitno 
smo v času prelomnih sprememb. Kot nekdanja učiteljica razmišljam, kako bo sedanje obdobje 
vplivalo na šolo. Večina učiteljev dela več kot prej. Učenci so uspešni, če imajo doma računalnik, 
predvsem pa, če so samoiniciativni. Manj samostojnim pomagajo starši, ki so se prelevili v domače 
učitelje. In ostali? Ne da se zanikati, da manj uspešni učenci iz šibkejših družin v novih pogojih še 
bolj zaostajajo. Znova se je potrdilo tudi, da si brez aktivne vloge učitelja ni mogoče zamisliti 
sodobnega pouka. V nuji, ki spodbuja inovativnost, se je izkazalo, kako hitro so ti svoje znanje 
informatike zmogli uporabiti za nov pristop, hkrati pa ohraniti ta nadvse pomemben osebni stik z 
učenci. Učitelji s posamezniku namenjenim nagovorom: »zmoreš«, »potrudi se«, »presenetil si 
me«, v delovni proces vnašajo čustveno komponento, ki je pri učenju nepogrešljiva. 
 

V tej situaciji se je izkazalo, kako pravilna je bila odločitev občine, da bosta vzgoja in izobraževanje 
njeni najpomembnejši prioriteti. Z odgovornim delom v tako spremenjenih pogojih dela tudi 
učitelj dokazuje pripadnost svoji skupnosti. 
Varujmo Zdravje!                                                                                                       Neda in Mirko Zorman  
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 OSTANIMO DOMA!.  
 
 
V primerjavi s Slovenijo ostaja območje istrskih občin zelo malo okuženo, spoštovanje odlokov 
in omejitev pa je vzorno. Epidemija COVID-19, ki je bila v Sloveniji razglašena 12. marca, se 
počasi nekoliko umirja. Po prvem mesecu izolacije in preventivnih ukrepov - dela od doma, 
čakanja na delo, učenja na domu, zaustavitve druženj in v veliki meri tudi gibanja, se počasi in 
previdno rahljajo tudi omejitve. To nas navdaja z optimizmom, da se je splačalo za nekaj časa 
zapreti v svoje domove in upati, da se izognemo hujšemu scenariju.  
 
Sočasno z začetkom sproščanja ukrepov se soočamo z dejstvom, da bo skoraj popolna 
zaustavitev normalnega življenja zagotovo prinesla tudi veliko ekonomskih in socialnih 
posledic, za katere je realno pričakovati, da se bodo poznale še dolgo za tem, ko bo obdobje 
izolacije in preventivnih ukrepov mimo. Zdaj bo ključno skrbno načrtovanje in pravilno 
usmerjanje ukrepov v področja, kjer bodo pomoči najbolj potrebni. Zato je vodstvo Občine 
Ankaran že pristopilo k preoblikovanju načrta dela za leto 2020 in posledično k spremembi 
določenih aktivnosti (drugačno obeleženje občinskega praznika in dneva državnosti, drugačna 
izvedba festivalov Poletje v Ankaranu in December v Ankaranu, zadržanje izhajanja dveh 
številk Amfore), k zmanjšanju sredstev za športne, kulturne in društvene dejavnosti (zaradi 
prepovedi javnih prireditev in posledičnega bistvenega znižanja števila prireditev v letošnjem 
letu in zaradi neizvajanja programov športa in drugih programov, ki jih sicer izvajajo društva, 
v času karantenskih ukrepov) itd. Ukrepi so sprejeti na podlagah predvidenih oz. ocenjenih 
posledic, čas pa bo pokazal končno stanje nastalih posledic in nadaljnje možnosti za izvedbo 
okrnjenih ali ukinjenih vsebin. Pri sprejetih ukrepih Občine Ankaran gre za preusmerjanje 
sredstev in virov občine v programe pomoči potrebnim in na področja, ki so zaradi epidemije 
COVID-19 v letu 2020 prioritetno postavljena pred aktivnosti za prosti čas, družabne aktivnosti 
in pred zabavne vsebine. A s sočutjem do sočloveka in nesebično pomočjo, ki smo jima priča 
v Ankaranu v tem zahtevnem obdobju, bomo ta odrekanja z lahkoto prebrodili.  
 

Občankam in občanom se zahvaljujemo za discipliniranost in dosledno spoštovanje vladnih 
odlokov ter občinskih navodil. Ohranimo tako raven razumevanja do konca tega obdobja.  
 
Ostanimo doma – obvarujmo sebe in svoje bližnje! 
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POMEMBNEJŠI UKREPI IN NJIHOVO IZVAJANJE V OBČINI ANKARAN 
 
Občina Ankaran je že februarja, še pred ustanovitvijo Kriznega štaba COVID-19, začela izvajati 
vladne ukrepe v povezavi s preprečevanjem širitve novega koronavirusa SARS-CoV-2 in tudi 
sprejela nekatere dodatne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe. Ukrepi, sprejeti do vključno 31. 
marca 2020, so bili predstavljeni v glasilu VARUJMO ZDRAVJE! št. 02. Zatem so pristojni organi 
RS in Občine Ankaran sprejeli še naslednje, dodatne ukrepe:   
 
2. april 2020 Državni zbor je sprejel zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in 
gospodarstvo, ki je bil potrjen na vladi 28. marca. 

4. april 2020 V veljavo je stopila sprememba Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, ki med izjeme doda dve novi izjemi, 
ki veljata za vrtnarije, drevesnice, cvetličarne in gradbena dela. 
Veljati je začel odlok, ki ureja nakupovanje, in s katerim se čas, v katerem lahko 
nakupujejo izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), podaljšuje 
za eno uro. Ranljive skupine lahko tako nakupe opravijo ne samo od 8. do 10. 
ure, temveč tudi v zadnji uri nakupovalnega časa. 

6. april 2020 Knjižnica Ankaran je uvedla izposojo knjižničnega gradiva z dostavo na dom. 

9. april 2020 Vlada RS je sprejela sklep o ponovnem izvajanju ne nujnih zdravstvenih storitev 
za paciente z negativno epidemiološko anamnezo, ki so brez znakov okužbe dihal 
in pri katerih bi opustitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje 
zdravstvenega stanja.  

10. april 2020 V veljavo je stopila sprememba odloka, ki ureja čas nakupovanja za ranljive 
skupine. Po novem velja, da potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost 
z javno listino, s katero se dokazuje identiteta oseb (npr. osebna izkaznica). 

12. april 2020 Veljati je začel odlok, ki določa ukrepe na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
notranjih meja države. Za prehod meje z Italijo sta najbližja mednarodni mejni 
prehod Škofije, ki deluje ves čas, in mednarodni mejni prehod Krvavi Potok, ki je 
odprt od 5. do 23. ure. Odlok določa, da se osebam, ki vstopajo v Slovenijo zaradi 
morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), odredi karanteno za 
obdobje sedmih dni. Državljana RS ali osebo s stalnim prebivališčem v RS, ki ob 
prehodu meje navaja okužbo s SARS-CoV-2 (COVID-19) ali kaže očitne bolezenske 
znake navedene okužbe, se napoti na takojšnjo obvezno vzpostavitev 
telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske 
pomoči. 

15. april 2020 V veljavo je stopil vladni odlok, po katerem je na zaprtih javnih krajih obvezno 
razkuževanje rok, razkužilo pa je dolžan zagotoviti ponudnik storitev ali blaga.  

15. april 2020 Predstojnik Inštituta in vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij 
Miroslav Petrovec je povedal, da za sproščanje ukrepov in zagon gospodarstva 
potrebujejo verodostojne podatke o dejanskem številu okuženih. Tovrstne 
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podatke bodo pridobili s testiranjem reprezentativnega vzorca prebivalcev 
Slovenije. Vzorec bo zajel 1000―1500 oseb. Testiranim bo odvzet bris v nosno-
žrelnem predelu, ki bo potrdil ali ovrgel prisotnost virusa. To nam bo povedalo, 
ali gre za aktivno okužbo. V krvi bodo iskali tudi protitelesa. Raziskava bo zajela 
celotno Slovenijo in se bo predvidoma začela izvajati naslednji teden. Rezultati, 
ki bodo služili kot podlaga za sproščanje ukrepov, pa naj bi bili znani do 
prvomajskih praznikov. 

15. april 2020 Sprejete so spremembe Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin. 
Spremenjeni odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji 
občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine 
prebivanja. Prebivalci drugih občin morajo imeti s seboj dokazilo o lastništvu 
nepremičnine na območju občine, v katero prihajajo z namenom vzdrževalnih in 
sezonskih del na svojih nepremičninah, ter podpisano izjavo za dokazovanje 
upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven 
občine prebivališča, ki dokazuje namen prihoda v drugo občino. Posameznik, ki 
prihaja v drugo občino z namenom izvajanja vzdrževalnih del in sezonskih opravil, 
se mora v primeru prihoda v drugo občino zadrževati izključno na zasebnem 
ozemlju svoje nepremičnine ali zasebnem bivališču. V občini zadrževanja ni 
dovoljen dostop do javnih storitev in tudi ne stiki z drugimi posamezniki ali 
skupinami oseb. 

16. april 2020 V veljavo je stopil odlok, ki do 17. junija podaljšuje veljavnost vozniških in 
prometnih dovoljenj, ki bi potekli v obdobju izvajanja preventivnih ukrepov. 
Do 17. maja pa je prepovedano opravljanje tehničnih pregledov. 

16. april 2020 Vlada je spremenila odlok, ki ureja ponudbo in prodajo blaga ter storitev in med 
izjeme od prepovedi dodala nove izjeme: 
prodajalne s pretežno gradbenim materialom, tehničnim blagom ali pohištvom, 
specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in 
servisne delavnice, osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer 
je minimalni stik s potrošniki, frizerski in kozmetični saloni, nekatere športno-
rekreativne storitve, saloni za nego psov in mačk. Odlok stopi v veljavo 20. 
aprila, nekatere od naštetih izjem (frizerski saloni in kozmetične storitve) pa 
začnejo veljati s 4. majem.  

17. april 2020 S spremembo odloka, ki stopi v veljavo 20. aprila, se sprošča prepoved 
opravljanja tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo 
motornih vozil. Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem 
motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija. 
Sprememba Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov 
od 20. aprila dalje dovoljuje posebne linijske prevoze delavcev na delo in z dela. 
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OBČINA ANKARAN RAZDELILA OBČANOM PRALNE MASKE  
 

30. marca je stopil v veljavo vladni odlok, ki določa, da 
je pri gibanju in zadrževanju v javnih zaprtih prostorih, 
ob upoštevanju varne razdalje do drugih oseb, obvezna 
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega 
in nosnega predela (šal, ruta itd.). Da bi omogočili lažje 
upoštevanje vladnih predpisov in zagotovili varnost, je 
Občina Ankaran sprejela odločitev o zagotovitvi ene 
pralne maske za vsako gospodinjstvo v občini. Krizni 
štab COVID-19 je v sodelovanju s prostovoljci v središču 

kraja v obdobju med 1. in 17. aprilom občanom razdeljeval pralne maske. Prednost so imele 
ranljive skupine, kot so starejši, nosečnice in invalidi. Razdeljenih je bilo več kot 1200 mask.   
 
 

ZAHVALA ORTOPEDSKE BOLNIŠNICE VALDOLTRA IN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE   
 
Občina Ankaran je v pomoč in podporo najbolj prizadevnim, požrtvovalnim in izpostavljenim 
pri premagovanju epidemije COVID-19 do zaključka poslovnega leta 2020 v celoti oprostila 
plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Ukrep sta Ortopedska bolnišnica 
Valdoltra in Rdeči križ Slovenije sprejela z veliko hvaležnostjo in Občini Ankaran poslala pisno 
zahvalo. 
 

   

Foto: Občina Ankaran 
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LE REDKE KRŠITVE VELJAVNIH OMEJITEV 
 

Kljub splošnemu doslednemu spoštovanju 
veljavnih omejitev gibanja in zbiranja je bilo 9. 
aprila zaznano, da je oranžna ograja igrišča v 
Valdoltri umaknjena in da se je nedovoljeno 
vstopilo na igrišče. Ker je zadrževanje in zbiranje 
na javnih in športnih površinah trenutno še 
prepovedano, so terenski sodelavci namestili 
dve dodatni kovinski ograji.  
 

 
 

Sončno vreme je privabilo številne 
sprehajalce. Nekateri so pri tem iz Adrie ob 
obali vstopali na območje Ortopedske 
bolnišnice Valdoltra, kar tudi sicer, v običajnih 
razmerah, ni dovoljeno, saj gre za bolnišnično 
območje z omejenim gibanjem, v času 
epidemije pa je to strogo prepovedano, kajti 
gre za zaprto karantensko območje! Na 
prošnjo OBV in s ciljem zagotavljanja 
spoštovanja veljavnih omejitev gibanja so 
terenski sodelavci občine v sodelovanju z 
bolnišnico Valdoltra na koncu »ankaranske« plaže v smeri proti območju bolnišnice namestili 
kovinsko ograjo in opozorilne table.    
 
 

ZAHVALA KRIZNEGA ŠTABA OBČINE ANKARAN COVID - 19 
 
Čas epidemije nas znova preizkuša, kako smo kot družba zreli, povezani in koliko smo 
pripravljeni pomagati sočloveku v stiski. Izredne razmere povezane z ustavitvijo javnega 
življenja in omejevanjem dostopa do javnih storitev bi bilo brez nesebične pomoči 
prostovoljcev, podjetnikov in gospodarskih družb zagotovo težje prebroditi.  
 
Krizni štab COVID - 19 se ob tem zahvaljuje podjetju Trgo ABC Koper, ki je 7. aprila v 
brezplačno uporabo do konca meseca poklonilo potniški kombi Renault Traffic. Posebna 
zahvala tudi podjetniku Sašu Ferležu, ki je naslednji dan prav tako v brezplačni najem za 

Foto: Občina Ankaran 

    Foto: Občina Ankaran 
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enako obdobje predal avtomobil Opel Astra. Vozili uporabljajo predstavniki civilne zaščite in 
prostovoljci pri prevzemu, dostavi opreme in drugih oblikah pomoči občanom. 

 
 

BODIMO OBVEŠČENI 
 

Na podlagi informacij, ki jih vsakodnevno prejemamo, se odločamo in oblikujemo stališča, zato 
so pravočasne in relevantne informacije v tehnološki dobi, ki jo zaznamujejo hitre 
spremembe, nujne. Občina Ankaran dosledno in verodostojno obvešča občanke in občane, pri 
tem pa uporablja naslednje komunikacijske poti: »KORONAVIRUS-OBVESTILO«, spletno stran 
www.obcina-ankaran.si, e-pošto, oglasne vitrine, Facebook stran »Občina Ankaran« in druga 
sredstva javnega obveščanja. S posebno pozornostjo do vseh, ki niso vešči sodobne 
tehnologije ali do nje nimajo dostopa, v času epidemije COVID-19 izhaja izredno občinsko 
glasilo »VARUJMO ZDRAVJE!«. Glasilo »AMFORA« pa bo ponovno izšlo v mesecu avgustu. 
 

V času epidemije, ki zahteva še posebno hitro 
informiranje, je Občina Ankaran okrepila 
obveščanje na vseh komunikacijskih poteh in 
kanalih, zato vljudno vabljeni k spremljanju 
dogajanja v lokalni skupnosti preko uradnih 
občinskih komunikacijskih kanalov kot tudi 
sredstev javnega obveščanja – da boste vedno 
na tekočem s preverjenimi in točnimi 
novicami. Okrepljeno občinsko komuniciranje 
se bo nadaljevalo ves čas trajanja epidemije. 
 

Če želite biti obveščeni takoj ob objavi novice, vljudno vabljeni k prijavi na .e-obveščanje.. 
S prijavo na e-naslov novice-prijava@obcina-ankaran.si boste potrdili prijavo na prejemanje 
občinskih e-obvestil, ki so brezplačna in brez obveznosti. Prijavo lahko kadar koli prekličete 
brez navajanja razloga - s sporočilom na elektronski naslov novice-prijava@obcina-ankaran.si 
ali pisno po pošti na naslov: Občina Ankaran, Regentova 2, 6280 Ankaran - Ancarano. 

 Foto: Občina Ankaran 

http://www.obcina-ankaran.si/
mailto:novice-prijava@obcina-ankaran.si
mailto:novice-prijava@obcina-ankaran.si
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VSI SE UČIMO 
 
Pri učenju na daljavo, ki poteka že dober mesec, se vsi učimo nečesa novega. Otroci se učijo 
šolske snovi, starši poučevanja svojih otrok, učitelji poučevanja na daljavo in vodstvo šole, 
kako voditi šolo, ki se je preselila med skoraj vse občane, po celotni občini in še dlje. 
 

Na razredni stopnji poteka pouk tako, 
da učitelji s starši komunicirajo po 
elektronski pošti in jim sporočajo 
delovne naloge. Pouk poteka po urniku – 
glede ciljev in vsebin, starši pa časovno 
organizirajo, kdaj bo njihov otrok 
opravljal šolsko delo. Učencem in 
staršem priporočamo, naj se držijo 
šolskega urnika tudi časovno, zato da 
otroci obdržijo ritem in rutino. Na 
predmetni stopnji delo poteka v 
spletnih učilnicah, ki so za nekatere 
predmete »živele« že prej, v novonastali 

situaciji pa so se ta vrata »odprla« pri vseh predmetih, tudi pri športu. 
 

V naši šoli smo dosegli zelo visok delež učencev, ki se učijo na daljavo in se ustrezno odzivajo 
na zadane naloge. Nekaj težav smo imeli pri starejših učencih, ki so tudi pri klasičnem pouku z 
mislimi pogosto nekje drugje, kar je sicer razvojno pričakovano, ampak tudi njih smo pritegnili 
k delu. Naši učitelji uporabljajo različne komunikacijske povezave. Pouk tako poteka skoraj »v 
živo«. Pozorni so, da uporabljajo metode in oblike, ki bi jih lahko pozneje uporabili za 
ocenjevanje upoštevaje tehnične zmožnosti učencev. Pri nekaterih učencih so se pojavile 
težave z računalnikom in internetom, zato smo posodili sedem računalnikov, eni družini pa 
smo s pomočjo Zavoda RS za šolstvo zagotovili modem za internet in računalnik.  
 

Pouk poteka po letni pripravi, vendar ne povsem, saj je pri procesu izobraževanja na daljavo 
poudarek na obravnavi temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja in preverjanju 
znanja z različnimi oblikami ter metodami. Tako na daljavo potekajo tudi nekateri dnevi 
dejavnosti, kot so športni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi. Dejavnosti po Letnem 
delovnem načrtu bodo izpeljane, a ne v celoti in na načrtovan način. Skrbimo, da je obseg 
učnih gradiv, ki jih učitelji dnevno oz. tedensko pošiljajo učencem, vsaj dva do trikrat manjši, 
kot bi ga uporabili pri rednem pouku.  Pri tem so težave, saj se učitelji prvič soočajo z 
odmerjanjem snovi in jih je razumeti, da želijo tudi v tej situaciji svoje učence čim več naučiti. 
Za zdaj se posvečamo ponavljanju, utrjevanju in preverjanju, ocenjevali še nismo.  Ministrstvo 
za šolstvo priporoča, da ocenjevanje znanja v osnovnih šolah v aprilu še ne poteka.  
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Pripravlja se sprememba Pravilnika o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter 
napredovanju učencev v osnovni šoli, 
o čemer bomo šole obveščene v drugi 
polovici aprila. Sprememba pravilnika 
je potrebna zaradi določitve navodil 
glede števila ocen, načina 
ocenjevanja, zaključevanja ocen ter 
po potrebi tudi za upoštevanje 
pridobljenih ocen iz obdobja izvajanja 
rednega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 
 

Vem, da je veliko staršev zelo obremenjenih s šolskim delom, ki ga opravljajo skupaj s svojimi 
otroki. Mislim, da sta za to vsaj dva razloga. Prvi je ta, da čustvena naveza med otrokom in 
staršem ovira poučevanje in učni proces. Drugi razlog je, da otroci potrebujejo spodbudo in 
pomoč, kot so ju vajeni že iz šolskih klopi. Učenje in poučevanje na daljavo v osnovni šoli ne 
moreta biti idealna, saj sta prisotnost učitelja in šolsko okolje za učenca nenadomestljiva. 
Ponovno bi rada spomnila učence in starše, da so vse založbe odklenile vsa gradiva na spletu, 
in da obstaja možnost, da se snov predela in nauči iz spletnih učbenikov. To otrokom zagotovo 
olajša učenje in starše usmeri v cilje ter vsebine, ki jih morajo osvojiti. 
 

Upam, da nam znanja iz te izkušnje ne 
bo treba ponovno uporabiti. Vsekakor 
pa so nam pridobljene izkušnje lahko v 
pomoč pri rednem in »normalnem« 
opravljanju dela, saj različne oblike 
sodelovanja s pomočjo računalnikov, 
kot so video konference in druge oblike 
spletnega komuniciranja, zagotavljajo 
učinkovit način dela in pripomorejo k še 
boljšemu načrtovanju, izmenjavi mnenj 
in informacij. To seveda ne pomeni 
zmanjšanja sodelovanja v živo, temveč 
le povečanje učinkovitosti.  

 

Končno smo razblinili dvome in se rešili slabega občutka ob uporabi računalniške opreme in 
spleta, saj sta nam omogočila nadaljevanje učnega procesa, sodelovanja, nudenja pomoči in 
ne nazadnje druženja v času, ko je edino pametno ostati doma. Če bi kdaj v prihodnje morebiti 
ponovno vzpostavili delovanje šole na daljavo, bi bila ta glede na pridobljeno dragoceno 
znanje v minulih tednih gotovo še boljša. 
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Tudi pedagoške konference potekajo po spletu. V okviru zadnje se je za trenutek z nami 
povezal tudi župan, ki je v imenu Občine Ankaran in v imenu Kriznega štaba za soočenje z 
epidemijo COVID-19 kolektivu OŠV Ankaran, poleg spodbudnih želja, izrazil zahvalo za 
uspešno opravljanje poučevanja na daljavo. Dragi učenci in starši, kadarkoli lahko »vstopite« 
k nam - naša vrata  ostajajo odprta. Stik z učenci in celotno lokalno skupnostjo negujemo in 
krepimo tudi v času, ko smo povezani zgolj na daljavo, preko spleta. 
 

Preventivni ukrepi pred okužbo s koronavirusom so nas socialno nekoliko ohromili, vendar 
so nas humanitarno, intelektualno in čustveno dvignili nad materialnost življenja, ki smo ga 
bili vajeni do letošnjega 12. marca. Hvaležna sem vsem učencem, staršem in sodelavcem za 
trud, potrpljenje in pozitivno energijo, ki jo razdajte izven prostorov naše šole. 
 

Željka Ličan Adamčič 
 
 

ČAS EPIDEMIJE IN VRTČEVSKI OTROCI 
 
Vrtec je zaradi pandemije koronavirusa sredi marca moral zapreti svoja vrata. Ritem življenja 
se je spremenil in prav vsi komaj čakamo na vrnitev v normalno rutino. Ker se vzgojitelji 
zavedamo, da otroci težko prenašajo izolacijo, smo staršem na spletni strani vrtca ponudili 
nekaj zamisli in povezav na spletne strani, ki ponujajo odlične igralne in ustvarjalne predloge 
za kakovostno preživljanje časa z otroki. 
 

Igrače, ki polnijo otroške sobe, sčasoma postanejo 
nezanimive. Takrat se lahko lotimo skupne izdelave 
čudovitih igrač in didaktičnih pripomočkov iz odpadnega 
materiala, ki ga najdemo v svojem domu. Iz različnih 
škatel ali tulcev izdelamo labirinte in tunele, »frče drče«, 
skozi katere potujejo drobne igračke. Skozi kuhinjsko 
cedilo pretikamo vezalke, na vrvice ali paličice nizamo 
testenine, pripravimo domači plastelin iz slanega testa in 
kiparimo. Izdelujemo okraske za otroško sobo, slikamo na 
okenska stekla, nizamo slamice na vrvico, gubamo in 
lepimo. Če nam prostor doma dopušča, lahko naredimo 
različne poligone za igranje. Na mizo pogrnemo odejo in 
tako ustvarimo šotor, iz blazin in odej naredimo brlog. 
Otrok se bo v tako improviziranih domovanjih dolgo igral, 
še njegove igrače bodo tam znova postale zanimive.  

 

Izdelamo lahko preprosta glasbila; plastenke napolnimo z rižem, fižolom, gumbi, testeninami. 
Predvajamo otroško glasbo, ob kateri z otrokom zapojemo in zaplešemo. Gremo na sprehod 
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v naravo, kjer otrok nabira liste za kolaž ali kamenčke, ki jih doma nato pobarva. Z otrokom 
beremo pravljice, si ogledujemo slikanice in različne leksikone, se z njim pogovarjamo. 
 

Otroka vključimo tudi v opravljanje 
preprostih gospodinjskih opravil, 
skupaj pripravimo zajtrk, spečemo 
pico, kruh, naredimo sadno kupo, 
očistimo solato. Lahko nareže hrano 
ali sestavine za jedi na manjše kose, 
pospravi posodo iz pomivalnega 
stroja, pobriše posodo, zlaga 
nakupljene stvari v omaro ali hladilnik 
itd. Brisanje prahu, pometanje, 
sesanje in zalivanje rož predstavlja 
marsikateremu otroku zabavno 
opravilo. Razvrščanje umazanega 
perila, doziranje pralnega praška in obešanje čistega perila lahko popestri dolg vsakdan, 
zlaganja nogavic po parih pa ni težko spremeniti v zabavno tekmovanje. Pri vseh gospodinjskih 
opravilih lahko otroke mimogrede opremimo z znanjem o varnem rokovanju s stvarmi in 
snovmi, s katerimi smo vsakodnevno v stiku (npr. električne vtičnice). Hkrati je to idealen čas 
za učenje samostojnosti (zavezovanje vezalk, zapenjanje gumbov in zadrg, odvajanje od 
plenic, samostojno preoblačenje, skrb za higieno ...).  
 

Če imate vrt, je ta popolno igrišče za otroka – od sajenja in zalivanja do pobiranja pridelkov. 
Za tiste otroke, ki jih bolj zanima tehnika, poiščemo opravila, ki jih bodo navdušila (npr. 
postopek zabijanje žeblja in obešanje slike). Pri vsem tem pa ne pozabimo, da tako odrasli kot 
otroci potrebujemo tudi nekaj časa sami zase. Spoštujmo to v odnosu do otroka in ga ne 
prosimo za pomoč, ko je zatopljen v drugo "delo" (igro).  
 

Upava, da sva posredovali nekaj zamisli 
za kakovostno in zabavno preživljanje 
časa z otrokom. Biti skupaj, doma, je 
lakmusov papir za odnose. V tem času 
jih lahko – če le hočemo in zmoremo – 
opazujemo, prepoznavamo in krepimo.  
 

Vsem srečno, ostanite zdravi in dobre 
volje! 
 

Kristina Twrdy 
in 

Valentina Šukljan 
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KAJ O ŠOLI NA DALJAVO PRAVIJO UČENCI IN UČITELJI? 
 
Ponosna sem na svoje učence, ki so se zelo uspešno prilagodili tako drugačnemu načinu dela. 
Obenem pa sem neizmerno hvaležna staršem, ki so tudi tokrat pokazali izjemno sodelovanje 
in razumevanje nastalih okoliščin. 

Mojca Sardoč 
 

Šola na daljavo mi ne povzroča 
težav. Takoj po zajtrku začnem z 
nalogami. Mama mi pri učenju 
pomaga. Pogrešam učiteljico, 
sošolce in sošolke. Spremenila ne bi 
ničesar. 

Anja, 3. a 
 

Učenje na daljavo poteka zelo 
dobro. Naloge delam uspešno vsak 
dan in veliko telovadim na zraku. 
Zelo pogrešam prijatelje in igranje z 
njimi.  

Nuša, 4. b 
 
 

Šolo na daljavo doživljam zelo dobro, le nalog je bilo na začetku morda preveč, zdaj je mnogo 
bolje. Naloge izvajam po že vnaprej pripravljenem urniku, ki se ga dosledno držim. Najbolj 
pogrešam druženje s prijatelji v šoli in temeljito razlago učiteljice. Navodila, ki jih prejemam, 
bi lahko bila v obliki videoposnetka. 

Rok, 4. b 
 

Kot sodelujoča v petletnem slovenskem projektu E-šolstvo in v nekaj mesecev trajajočih 
izobraževanjih na daljavo, večinoma koordiniranih iz ZDA, sta mi učenje in poučevanje v 
spletnem okolju izredno domača. Iz teh dobrih praks sem se naučila učinkovito sestavljati 
navodila, pripravljati učencem prijazne naloge in podajati uporabne povratne informacije. 
Opažam, da sta poučevanje in učenje na daljavo za učitelje in učence, ki so bolj introvertirani, 
celo »idealni« obliki, saj omogočata ravno pravšnjo odmaknjenost s sočasno možnostjo 
interakcije, ki se jo da večinoma bolj prilagajati, usmerjati in nadzorovati kot pri stikih v živo. 
Sama sem tudi zagovornica nesočasnega učenja, ki učencem omogoča, da delajo v svojem 
ritmu dogajanja in imajo dovolj časa za učenje, v nasprotju s sočasnim učenjem na način 
videokonferenc ali skupinskih spletnih klepetalnic, ko se učitelji in učenci srečujemo na daljavo 
v realnem času; četudi nesočasno učenje zahteva veliko več samoiniciativnosti, notranje 
motivacije in samodiscipline. 
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Pisni izdelki, ki jih prejemam v tem obdobju, se mi zdijo namreč kakovostnejši: pripravljeni so 
z več razmisleka, kritičnega mišljenja in so vsebinsko bogatejši. Morda je k temu pripomogla 
večja izbirnost, ki je bila ponujena učencem, saj je treba pri pouku na daljavo še bolj kot 
običajno upoštevati načeli diferenciacije in individualizacije, da lahko vsak od njih opravi 
naloge samostojno. Obenem bolj prihajajo v ospredje vrzeli, ki jih je treba odpraviti, da učenci 
razvijajo zmožnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in kultiviranega 
elektronskega komuniciranja. Pri vsej spremenljivosti poučevanja in učenja na daljavo se 
zavedam, da je trebano obenem uporabiti veliko mero občutljivosti, saj s tem bolj kot 
običajno vplivamo na družinsko dinamiko. Prav tako se ob skrbi za enake možnosti jemlje kot 
samoumevno dejstvo, da bodo vsi učitelji in učenci imeli na voljo npr. dovolj zmogljive spletne 
povezave za vključevanje v videokonference ali dostopanje do spletnih mest ter različnih 
spletnih komunikacijskih kanalov, kar pa ni vedno tako. 
 

Staršem bi svetovala, da pomagajo svojim otrokom strukturirati čas, npr. z oblikovanjem 
vsakdanjega urnika doma, da se tako vzpostavita rutina in izurjenost za ritem izmenjevanja 
časa za učenje in za počitek, pri čemer je treba poskrbeti za dovolj spanca ter za ravnotežje 
digitalnega in klasičnega učenja. Prav tako so izredno dobrodošli tudi telovadba, poslušanje 
glasbe in vse preostale sprostitvene dejavnosti, ki ohranjajo »zdravega duha v zdravem 
telesu«.  
 

Naj zaključim s tem, kar je rekel slovenski režiser Mitja Okorn in kar nam utegne biti trenutno 
odlično vodilo: »Kjer je cilj, tam je pot.« 

Nada Đukić 
 

Učenje na daljavo se mi zdi veliko 
dolgočasnejše od navadnega; v šoli se skupaj 
zabavamo in je veliko boljše. Pogrešam svoje 
prijatelje in prijateljice, učenje je izgubilo ves 
čar. Nalog se lotevam sistematično; najprej 
predelam lažjo snov in šele nato zahtevnejšo. 
Upam, da ste vsi zdravi in se v karanteni 
zabavate veliko bolj kot jaz. 

Živa, 6. b 
 

 
Pouk na daljavo preživljam zelo lepo. Imam več časa, ki preživljam s svojo družino, saj gremo 
večkrat na sprehod, kjer se igram in skrivam s svojim psom. Nalog se lotevam zjutraj in jih 
poskušam zaključiti pred 12. uro. Pogrešam le svoje prijatelje in upam, da se lahko čim prej 
spet vidimo. Meni je prav lepo tako. 

Alek, 6. b 
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Poučevanje športa na daljavo predstavlja prav 
poseben izziv. Učitelja na predmetni stopnji za 
učence pripravljava vsebine, vezane na splošno 
kondicijsko pripravo in ples. Malce bolj 
poglobljeno preverjava znanja nekaterih 
teoretičnih vsebin, vendar je poudarek 
predvsem na ohranjanju redne telesne 
dejavnosti s pomočjo izbora zanimivih video 
vadb s svetovnega spleta doma in na prostem 
(pohodi, krepilne in sprostilne vaje). 
Sodelovanje z učenci na daljavo ocenjujeva kot 
pozitivno, kar potrjujejo tudi povratne 
informacije učencev in staršev, slednji se pogosto pridružijo pri vadbi. Med opravljanjem 
različnih gibalnih nalog nastajajo zanimive slike in videoposnetki, ki nam jih učenci redno 
pošiljajo. 

Romina Umer 
in 

Peter Mićović 
 

Učenje na daljavo mi je všeč, čeprav se ne more primerjati s poukom v razredu, ko nam učitelji 
razložijo snov. Svoje šolske obveznosti opravljam v dopoldanskem času prek e-učilnice s 
pomočjo navodil, ki jih dobim od učiteljev. Najbolj pogrešam druženje s prijatelji. Izboljšala bi 
to, da bi za težje predmete imeli razlago prek Skypa. 

Hana, 9. a 
 

Šola na daljavo mi ne povzroča nobenih večjih težav. Naloge opravljam sproti in redno sledim 
navodilom. Sicer mi je v šoli veliko boljše, saj sem s svojimi vrstniki in snov lažje razumem 
zaradi razlage. Edino, kar bi predlagala, je, da bi pri vsakem predmetu imeli video klice, saj bi 
tako lažje komunicirali in razumeli snov. 

Valeria, 9. a 
 

Učenje na daljavo je težje, kot sem si predstavljala. Nekateri učitelji nam dajo celo več dela, 
kot če bi bili pri pouku. Nalog se lotevam tako kot pri pouku, le da sem sama. Najbolj pogrešam 
družbo sošolcev in sošolk. Dobro bi bilo, če bi se to čim prej nehalo. 

Andreja, 9. a 
 

Nova situacija terja kar nekaj inovativnih pristopov k delu. Svetovalni delavki skušava nuditi 
oporo otrokom, staršem in sodelavcem. S starši in otroki, ki so najbolj pomoči potrebni, 
poskušava vzpostaviti redne telefonske stike (tudi preko socialnih omrežij). Poleg nudenja učne 
pomoči na daljavo jih motivirava in spodbujava.  
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Družinam pomagava tudi pri odpravljanju tehničnih 
pomanjkljivosti, nekatere družine sva oskrbeli z modemom in 
računalniki. V dnevnem sodelovanju z vodstvom šole iščemo še 
dodatne oblike pomoči družinam v stiski, kot so tutorstvo, učna 
pomoč na daljavo, posveti s Centrom za socialno delo. Najina 
oblika dela nima urnika, prilagajava se potrebam otrok in sva 
na voljo ves dan.  
Ugotavljava, da je najina pomoč potrebna zlasti v primerih, kjer 
otroci stežka zmorejo opraviti vse dnevne učne naloge, bodisi 
zaradi pomanjkljive pomoči ali številčnejših družin, kjer starša 
težje obvladujeta vse učne potrebe otrok. Tu najin pristop 
pomeni vsaj delno razbremenitev starševskih obveznosti v 
danem trenutku.  
 

Meniva, da naju je drugačen način dela še bolj povezal z učenci in njihovimi družinami. In 
samo želiva si lahko, da bi se ta povezanost ohranila. Kljub temu si želiva, da se kmalu vrnemo 
v šolske klopi. Šolski prostor in način dela v njem otrokom nudi varnost, oporo in dobro počutje. 
Dokler se ne vidimo, ostanite zdravi in skrbite za svoje dobro počutje. 

Mateja Rejc 
in 

Katja Matahlija 
 

LAJŠANJE STANJA ZARADI KARANTENSKIH UKREPOV 
 

KLICNI CENTER ZA POMOČ OBČANOM 
 

Za pomoč lahko pokličete sodelavce Občine Ankaran in prostovoljce na telefonsko številko 

klicnega centra  051 288 197., ki deluje od 8. do 14.ure vsak dan od ponedeljka do petka. 

Tu dobite vse informacije v zvezi z naslednjimi aktivnostmi:    

• naročanje dostave najnujnejših živil in zdravil starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti,  

• nujno varstvo otrok, 

• nujne službe in druge pomembne storitve, ki jih potrebujejo občani. 
 

V občini Ankaran so organizirane tri skupine prostovoljcev, ki so na voljo za:  

• pomoč starejšim in drugim pomoči potrebnim glede na potrebe, identificirane v klicnem 
centru. Trenutne potrebe po oskrbi starejših občanov s kosili pokrivamo preko Obalnega 
doma za upokojence, 

• varstvo otrok na domu otroka staršev, ki opravljajo delo nujnih služb,  

• terensko sodelovanje – aktivisti za podporo Civilni zaščiti. 
 

 

Foto: osebni arhiv 



 

 

15 
 

IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN 

IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN  IZREDNO GLASILO OBČINE ANKARAN 

 
PSIHOCIALNA POMOČ 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, ki v teh dneh zagotavljajo brezplačno 
psihosocialno pomoč občanom, ki se zaradi novonastale situacije spopadajo z duševnim 
nelagodjem, strahom ali stisko in bi se želeli pogovoriti s strokovnjaki s področja duševnega 
zdravja. Telefonska podpora poteka v obliki razbremenilnih pogovorov, ni pa namenjena 
psihoterapevtski ali psihiatrični obravnavi. Podrobneje so bile organizacije predstavljene v 
glasilu VARUJMO ZDRAVJE! 02, zato so tokrat navedeni le kontakti:  
 

1. Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija: Pokličete jih lahko od 8. do 15. ure, 

od ponedeljka do petka, na telefonski številki .070 550 704. ali .05 66 21 830. ali jim 

pišete na e-naslov iz@ozara.org.  
2. Nevladna humanitarna organizacija ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje:  

od 9. do 15. ure na telefonski številki .05 662 14 84. ali e-naslovu tina.nanut@dc.sent.si. 

Nasvete in navodila najdete tudi na spletni strani: www.sent.si.  
3. Društvo Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper, ki ga sestavlja 21 
sodelujočih psihoterapevtov in svetovalcev, ki so na razpolago za brezplačne pogovore po 
telefonu ali Skypu. Neposredni kontakti posameznih psihoterapevtov in svetovalcev, so 
dostopni na spletni strani društva: https://drustvocppk.wixsite.com/cppk.    
4. Telefon za psihološko podporo in pomoč ob epidemiji COVID-19 za prebivalstvo na 

številki .041 443 443., ki ga je vzpostavilo Društvo psihologov Slovenije v partnerstvu z 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ). Pomoč nudijo izkušeni psihologi in 
psihoterapevti. Na voljo so vsak dan, ob delavnikih od 16. do 24. ure, ob sobotah in 
nedeljah pa od 12. do 24. ure.  
 
 

KNJIŽNICA ANKARAN UVEDLA DOSTAVO GRADIVA NA DOM 
 

V času, ko knjižnica Ankaran še ne more 
poslovati, je omogočen brezplačen dostop do 
digitalnih knjig, časopisov, revij, poslovnih 
informacij in katalogov preko Virtualne 
Knjižnice. Ta je odprta 24 ur na dan, 7 dni v 
tednu, dosegljiva pa iz varnega zavetja doma 
na spletni povezavi http://www.kp.sik.si/. Ob 
začasnem zaprtju knjižnice sta vpis in 
izposoja e-knjig za vse občane brezplačna, 
vpišete se lahko samostojno preko spletnega 
COBISS+.  

mailto:iz@ozara.org
mailto:tina.nanut@dc.sent.si
http://www.sent.si/
https://drustvocppk.wixsite.com/cppk
http://www.kp.sik.si/
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Za dodatne informacije, nasvete ali v primeru težav z dostopom do e-knjižnice so v knjižnici 

dosegljivi na telefonski številki .05 66 32 605. vsak dan od 9. do 15. ure. Več o različnih 

spletnih izborih literature je zapisano že v glasilu »VARUJMO ZDRAVJE!« št. 02.  
 

Od 6. aprila dalje je knjižnica uvedla tudi brezplačno dostavo gradiva na dom. Storitev je v 
prvi vrsti namenjena učencem in študentom, ki jim zaprtje knjižnic onemogoča dostop do 
študijskega gradiva. Poleg njih lahko knjige naročijo tudi upokojenci, ki so manj vešči 
modernih tehnologij, hkrati pa kot najranljivejša skupina tudi najbolj izolirani; naročajo 
lahko katerokoli gradivo.  
 

Vsak občan lahko na dom naroči do 3 knjige na mesec. Naročila sprejemajo vsak delavnik 
od 9. do 15. ure, na dom pa dostavljajo ob torkih in četrtkih. Dosegljivi so na telefonski 

številki .041 324 839.. 
 
 
 

KULTURA V VSAK DOM  

Številne kulturne ustanove so v teh 
dneh zaprle svoja vrata in odprle 
virtualno okno. V nadaljevanju je 
nekaj spletnih naslovov, kjer lahko 
otroci in odrasli dostopate do 
številnih gledaliških predstav. 

Posnetke predstav za otroke in 
odrasle Gledališča Koper si lahko 
ogledate na povezavi 

https://www.gledalisce-
koper.si/sl/gledalisce-je-doma/.  
 
Otroške predstave si lahko 
ogledate tudi v Lutkovnem 

gledališču Ljubljana, ki omogoča ogled lutkovnih predstav na povezavi 
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video; ali pa si ogledate predstave za otroke Hiše otrok 
na povezavi https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/. Preko spletne povezave 
https://www.sng-ng.si/spored/2020032414382635/ lahko prisluhnete primorskim 
igralcem, ki berejo pravljice za otroke.  
 
Odrasli si lahko ogledate posnetke številnih uspešnih gledaliških predstav, ki sta jih objavila 
MGL in SNG Drama na povezavah https://www.mgl.si/sl/ in https://www.drama.si/.   

Foto: Gledališče Koper  

https://www.gledalisce-koper.si/sl/gledalisce-je-doma/
https://www.gledalisce-koper.si/sl/gledalisce-je-doma/
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/
https://www.sng-ng.si/spored/2020032414382635/
https://www.mgl.si/sl/
https://www.drama.si/
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KDAJ STE NAZADNJE NAPISALI PISMO? 
 

V zadnjem mesecu, ko zaradi 
preventivnih ukrepov za zajezitev 
epidemije COVID-19 družabno in 
poslovno življenje poteka povsem 
drugače, kot smo vajeni, smo bili 
nekateri prisiljeni nadgraditi tudi svoje 
znanje uporabe moderne tehnologije. 
Virtualna druženja, videokonference in 
video klici so postali običajna rutina, 
čeprav še zdaleč niso edini način 
ohranjanja stikov s službo in 
najdražjimi. Klasično dopisovanje 

preko pošte je na prvi pogled morda res nekoliko zamudno in v tem pogledu tudi 
zastarelo, vendar ima svoj čar. 
 

V času omejevanja stikov imamo priložnost, da nekoga razveselimo s pismom. Občutek, 
ko primemo v roko pismo, ki še diši po črnilu in v zavojih zapisanih črk nosi pečat 
edinstvenosti, je nekaj posebnega. Gotovo imate prijatelja, znanko, ki ju že dolgo niste 
videli? Ali pa starejšo sosedo iz drugega nadstropja, ki vam vedno ponudi kos potice? Morda 
ste se ob tem spomnili na starostnike v domu za upokojence, za katere je pisana beseda 
danes nemalokrat edini stik s svetom. Klasična pisma imajo svojo »dušo«, veliko pa 
pomenijo predvsem starejšim, ki niso toliko vešči uporabe računalnika in spleta in svoje 
misli raje prelijejo na papir.  
 

Pisanje pisma je lahko prav poseben dogodek, pri katerem vam lahko pomagajo otroci. 
Mlajši ga lahko opremijo z lično risbico, šolarji pa vadijo svoj materni jezik in brusijo rokopis. 
Predvsem pa je pomembno, da vsebino opremite z optimizmom in dobrimi željami, ki so 
nalezljivi – takšno pismo bo nekoč dragocen spomin, da smo tudi v težkih časih znali stopiti 
skupaj. 
 
 

OSKRBA S PITNO VODO, ODVAJANJE KOMUNALNIH VODA ter RAVNANJE S 
KOMUNALNIMI ODPADKI  
 

RIŽANSKI VODOVOD KOPER 
 

Rižanski vodovod Koper izvaja vse preventivne ukrepe, ki jih narekujejo predpisi. Izdelan je 
program ukrepov v skladu s predpisi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za nemoten 
potek dela in s poudarkom na omejevanju stikov, so vse službe razdeljene v dve izmeni, ki se 
pri delu izmenjujeta vsakih štirinajst dni. Vsa komunikacija poteka po elektronski pošti in 
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telefonu, fizični stik se izvede le v najnujnejših primerih in ob upoštevanju vseh preventivnih 
ukrepov. V času trajanja epidemije imajo zaposleni omejen vstop v vodovodne objekte, na 
vodovodnem sistemu potekajo le najnujnejša dela. Tako je zagotovljena nemotena oskrba 
vseh štirih občin z zdravo in čisto pitno vodo tudi v primeru, če kateri od sodelavcev zboli ali 
mora v karanteno. 
 

Do preklica ni uradnih ur za stranke, zaprta je blagajna, vse potrebno se ureja preko e-pošte. 
Vsem strankam svetujemo, naj si poenostavijo plačevanje in vklopijo e-račun.  
 

Rižanski vodovod Koper 
 

MARJETICA KOPER 
 

Marjetica Koper je v sektorju snaga vsem 
sodelavcem omogočila pogoje za varno delo 
in jim razdelila zaščitno opremo, redno se 
izvaja izobraževanje zaposlenih o varnem 
delu v posebnih razmerah. 
 

Zbirni center (ZC) Sermin ostaja odprt zgolj 
v manjšem obsegu za servisiranje in prevzem 
odpadkov za nadaljnjo obdelavo. ZC Dvori je odprt za nujne primere. V zbirnih centrih ne 
prevzemamo zelenega reza zunanjih uporabnikov. Kosovni odvoz odpadkov poteka enako kot 
doslej (dopisnica). Od prve polovice marca se izvaja razkuževanje zabojnikov za odpadke na 
ekoloških otokih v občini Ankaran. Od 23. marca se zaradi zagotavljanja nemotenega odvoza 
odpadkov delo izvaja v dveh ločenih skupinah; vsaka skupina štirinajst dni. Kljub temu se javna 
služba izvaja v polnem obsegu, termini odvoza odpadkov ostajajo enaki kot do zdaj. Po potrebi 
bodo vključeni tudi vozniki iz drugih enot Marjetice Koper. Tudi izvajanje javne službe čiščenja 
javnih površin poteka v polnem obsegu. Pogrebna služba deluje s prilagoditvami nemoteno 
ves čas; pogrebi potekajo do preklica na prostem v ožjem družinskem krogu. Vrtnarija v 
Škocjanu deluje po skrajšanem delovnem času (vsak delovnik od 7.30 do 18.00, ob sobotah 
do 13.00). Cvetličarni sta odprli svoja vrata 14. aprila. Trgovina Agroključ deluje s skrajšanim 
delovnim časom (vsak delovnik od 7.30 do 14.00, v soboto od 8.00 do 12.00).  
 

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega 
Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v RS v 
tem kriznem obdobju ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitev odvoza 
komunalnih odpadkov. Do oprostitve plačila smetarine bodo upravičeni tisti gospodarski 
subjekti, ki bodo podali zahtevo za oprostitev plačila na info@marjeticakoper.si. 
 

Marjetica Koper občanke in občane naproša, da uporabljena zaščitna sredstva (maske, 
rokavice,…) odvržejo v nepredušno zapakirani vrečki v črne zabojnike za mešane odpadke. 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                               Marko Ugrin 

mailto:info@marjeticakoper.si
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DELOVANJE DRUGIH DRUŽB IN ORGANIZACIJ V OBČINI ANKARAN 
 

ADRIA ANKARAN 
 

Adria je na podlagi občutnega upada 
povpraševanj pričela z zapiranjem 
objektov že 9. marca, teden pred 
sprejetjem vladnega odloka, s katerim je 
začasno prepovedano opravljanje 
namestitvenih, gostinskih in podobnih 
dejavnosti. Odločitev je bila sprejeta 
zaradi zaščite zaposlenih in gostov, kar se 
je izkazalo za pravilno. Večina zaposlenih 
je trenutno na začasnem čakanju na delo. 
Verjamemo, da smo z ukrepi pričeli 
pravočasno in bomo lahko ohranili vsa 
delovna mesta.  

 

Ne glede na trenutni izpad turizma se v družbi intenzivno pripravljamo na čas po sprostitvi 
ukrepov. V času zaprtja resorta potekajo gradbena in druga vzdrževalna dela, s katerimi bomo 
prenovili pomemben del naših kapacitet. Pred sezono bo zaključena prenova zadnjih 
Mihevčevih apartmajev, s katero bomo pridobili 24 novih 4* suit s skupno 96 ležišči. S tem bo 
zaključen celoten sklop naselja Olive Suites, našega resorta pa ne bodo več kazile ruševine. V 
zaključni fazi prenove je tudi apartmajsko naselje Adria ob morju, ki bo po novem kategorije 
4* in skoraj gotovo najlepše apartmajsko naselje na naši obali. Zaključena je prenova objektov 
Vile Bor, kjer smo prenovili kopalnice in celovito renovirali sobe, posebej opremljene za 
gibalno ovirane osebe. Nekaj manjših vzdrževanj bo izvedenih tudi v Vilah Cedra in Vilah 
Adriatic. 
 

Odprtje avtokampa je skladno z ukrepi vlade do nadaljnjega preloženo, celoten resort Adria 
ostaja do nadaljnjega zaprt. Datuma odprtja za zdaj še ne moremo napovedati, verjetno pa 
bomo zaradi kasnejšega odprtja obratovanje kampa podaljšali v jesen. V kampu zdaj potekajo 
redna vzdrževalna dela na sanitarnih vozliščih, posodobitev opreme za gibalno ovirane osebe 
ter vzdrževalne investicije na gostinskih objektih in plaži.  
 

Z navedenimi investicijami bo družba Adria naredila pomemben korak k uresničitvi svojega 
cilja – postati najboljši družinski resort na slovenski obali. 
 

Želimo si, da epidemija čim prej mine, da se lahko vrnemo k opravljanju dejavnosti in se 
ponovno srečamo. Do takrat ostanite zdravi in tudi v teh toplih dneh spoštujte navodila ter 
ukrepe pristojnih institucij. 

Aleš Semeja 

Foto: Adria Ankaran  
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LEKARNIŠKA PODRUŽNICA ANKARAN 
 
Ankaranska lekarna od 18. marca deluje s skrajšanim delovnim časom – vsak delovni dan od 
9.00 do 15.30, ob sobotah je zaprta. Postavitev vetrolova oz. dežurnega okenca ob vstopu v 
podružnico je le eden izmed preventivnih ukrepov za zajezitev virusa COVID-19; zaposleni so 
zaščiteni z maskami in vizirji. Stranke do preklica vstopajo posamično, nositi morajo zaščito za 
dihala (maska ali šal), na voljo jim je razkužilo za roke. 
 

Zaposleni smo zaznali, da imajo občani 
veliko vprašanj glede virusa; največkrat 
jih zanima, kako dolgo bo še trajala 
epidemija in ocena resnosti stanja. V 
lekarni ne beležimo bistvenega porasta 
prodaje določenih zdravil. Največ 
povpraševanj je razumljivo po maskah, 
rokavicah in razkužilu in  izdelkih, kot sta 
vitamina C in D ter ameriški slamnik. V 
skladu z odredbo sme lekarna na recepte 
izdajati le zdravila v količini, ki ustreza 
zdravljenju bolnika za obdobje enega 
meseca; pri zdravilih brez recepta pa je 
prodaja omejena na eno pakiranje na 
osebo. 
 

Izdaja zdravil na obnovljiv recept 

V času epidemije lahko pokličete na .031 658 272. vsak delovni dan od 8. do 12. ure in 

naročite zdravila za izdajo na obnovljiv recept ter se dogovorite za prevzem oz. dostavo na 
dom. Za naročilo boste potrebovali zdravstveno kartico, EMŠO številko in seznam zdravil, ki 
jih potrebujete. Tako pripravljena zdravila boste lahko prevzeli predvidoma naslednji delovni 
dan v delovnem času lekarne – pred vetrolovom, ko ni gneče oz. za lekarno, kjer pozvonite. 
 

V času izven delovnega časa ankaranske lekarne je v nujnem primeru na voljo dežurna 
lekarniška dejavnost – Lekarna Koper na Kidričevi ulici 2. Izdajanje zdravil na recept je možno 
le z receptom, izdanim istega dne ali z oznako nujno. Dežurna lekarna je odprta ob sobotah 
od 13. do 22. ure, ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure ter v večernem času od 19. do 22. 
ure.  
 

Marco Sau 
 

Občina Ankaran in KŠ COVID-19 se zahvaljujeta Obalnim lekarnam Koper za brezplačno 
dostavo 20 pollitrskih plastenk razkužila za roke, ki so ga izdelali v svojem galenskem 
laboratoriju in dostavili na Občino Ankaran. 

Zaposleni v lekarni; od leve proti desni: Sonja Gorela, Marco Sau in Mira Lončar. 
Foto: Lekarniška podružnica Ankaran 
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POSLOVALNICI BANKE INTESA SANPAOLO in POŠTE SLOVENIJE V ANKARANU S 
SKRAJŠANIM URNIKOM  
 
Ankaranski poslovalnici pošte in banke imata zaradi epidemije skrajšan delovni urnik. Banka 
je odprta vsak delovni dan od 8.30 do 13.00, pošta pa med delovniki od 9.00 do 15.00. 
Stranke do preklica vstopajo v poslovalnici posamično na primerni varnostni razdalji z zaščitno 
masko ali drugo obliko zaščite dihal (ruta, šal), na voljo imajo razkužila. Obe družbi svetujeta, 
da obiske poslovalnic, ki niso nujni, preložite.   
 

Bančna poslovalnica Ankaran svetuje, da svoj prihod, če je le možno, predhodno najavite. Za 
upokojence in rizične skupine lahko nujne obveznosti uredi pooblaščena oseba. Pri tem 
dodajajo, da je s ciljem zmanjševanja obiskov poslovalnice za bančno kartico komitentov s 
transakcijskim računom dnevni limit za dvig gotovine povišan na 500 EUR dnevno. Svetujejo, 
da po opravljeni uporabi bankomata in POS terminalov umijete ter razkužite roke in naprave, 
ki ste jih uporabljali. Priporočajo plačevanje z brezstično plačilno kartico in elektronsko 
denarnico ter urejanje poslovanja in izvajanje plačil v spletni oz. mobilni banki.  
 

Pošta Ankaran upokojence poziva, da obisk pošte zaradi izplačila pokojnine opravijo dan 
kasneje. Skupaj z Zavodom za pokojninsko zavarovanje je Pošta Slovenije zaradi bolezni 
COVID-19 prilagodila postopke izplačila pokojninskih nakaznic, ki jih pismonoše izplačujejo 
prejemnikom v dostavi na domovih prejemnikov. Primopredaja paketov poteka izključno na 
prostem, dostava v želenem časovnem okviru se ne izvaja. Prav tako trenutno ne izvajajo 
fotokopiranja, prodaje in vračila vstopnic Eventim, pošiljanja telefaksov in prodaje kuponov.  

 
Intesa Sanpaolo bank 

in 
Pošta Slovenije 

 
 
 
 

OMV BENCINSKI SERVIS LAZARET 
 
Črpalka je odprta vsak dan od 8. do 18.ure. Stranke lahko na bencinskem servisu opravijo 
hiter nakup osnovnih živil in potrebščin, iz varnostnih razlogov pa se ne izvajajo storitve, ki 
zahtevajo daljše zadrževanje v zaprtem prostoru. Priporoča se brezstični način plačila. Vstop 
v prostore servisa je posamičen, potrebna je zaščitna oprema, v enoti pa je nameščeno 
razkužilo.  

OMV Slovenija 
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SLOVENSKA VOJSKA V BOJU S PANDEMIJO 
 
Izredne razmere, ki so posledica epidemije COVID-19, niso obšle niti Slovenske vojske (SV); 
430. mornariški divizion se prilagaja trenutni situaciji in usmeritvam za varno delo.  
 

Pripadnice in pripadniki se zavedamo, da je za uspešno preprečevanje širjenja virusa 
izjemno pomembno upoštevanje preventivnih ukrepov.  
 

Strokovni organi so pripravili 
usmeritve in priporočila za 
preprečevanje širjenja 
okužbe, vzpostavili varne 
oblike dela in odsotnosti ter 
organizirali delo v času 
trajanja epidemije. 
 
 

Prilagojena je tudi psihološka 
podpora za pripadnike SV in 
njihove družinske člane. 
Pripadniki Veterinarske 
enote SV izvajajo preventivno 
dejavnost s področja 
dezinfekcije prostorov in 
opreme ob rotacijah 
pripadnikov, ki opravljajo 

naloge pri varovanju meje ter po prevozih, ki jih SV zagotavlja za druge državne organe. 
 

Pripadniki Vojaške zdravstvene enote izvajajo preventivne preglede pripadnikov ob odhodu v 
tujino, načrtovani so pregledi vseh pripadnikov ob menjavi kontingentov na misijah. Po 
navodilu URSZR se v Zdravstveni enoti SV organizirajo mobilne ekipe za izvajanje hitrih 
pregledov za slovenske državljane, ki se vračajo iz tujine. Pripadniki Enote laboratorija za 
jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo SV so vzpostavili mobilni biološki 
laboratorij z namenom odvzema brisov, za katero ima SV potrjeno NATO certifikacijo, in 
dezinfekcije prostorov. 
 

Do nadaljnjega so odpovedane vse kompleksnejše aktivnosti SV v RS in tujini. SV pa ostaja na 
vzpostavljenih mednarodnih misijah s svojimi pripadniki. 
 

Bogomir Tomažič 
 
 

Foto: 430. bataljon SV, Ankaran 
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 »Ne zatiskajmo si oči pred našimi nestrinjanji, usmerimo raje pozornost k našim skupnim interesom in k sredstvom, 
s katerimi naša nestrinjanja lahko presežemo. 

In četudi naših nestrinjanj še ne moremo premostiti sedaj, lahko vsaj svetu pomagamo biti varen za raznolikost. 
Kajti, če povzamem, je naša najpreprostejša povezanost v tem, da: 

 Vsi poseljujemo ta majhen planet. 
Vsi dihamo isti zrak. 

Vsem nam je mar za prihodnost naših otrok. 
In: 

Vsi smo umrljivi.« 
 

 

COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ANCARANO 
 

“Per garantire la tempestività delle informazioni, tale comunicazione è solamente in lingua slovena. In caso di 
necessità siete pregati di contattare la CAN di Ancarano al numero .051 288 198., delibera Consiglio CAN 
Ancarano No 33_18-22 del 15/3/2020. 
 

»Zaradi zagotavljanja pravočasnosti obveščanja je to izredno glasilo le v slovenskem jeziku. Za morebitno pomoč prosimo, 
pokličite SSIN Ankaran na št. 051 288 198, sklep Sveta SSIN Ankaran št. 33_18-22 z dne 15. 3. 2020”. 
 

 

 

»VARUJMO ZDRAVJE!« JE IZREDNO OBČINSKO GLASILO OBČINE ANKARAN, NAMENJENO SPROTNEMU OBVEŠČANJU PREBIVALSTVA O 

VSEBINAH V POVEZAVI S ŠIRITVIJO NOVEGA KORONAVIRUSA SARS-Cov-2. GLASILO V TISKANI IZDAJI NA DOM BREZPLAČNO PREJMEJO VSA 
GOSPODINJSTVA V OBČINI ANKARAN. V ELEKTRONSKI OBLIKI GLASILO PREJMEJO VSI POOBLAŠČENCI KOT TUDI VSI USTREZNI ORGANI IN 
INSTITUCIJE RS TER ZAINTERESIRANA JAVNOST IN MEDIJI. IZDAJATELJ: KRIZNI ŠTAB OBČINE ANKARAN ZA SOOČANJE Z EPIDEMIJO COVID-19, 
JADRANSKA C. 66, 6280 ANKARAN - ANCARANO. NAKLADA: 2.000 IZVODOV. FOTOGRAFIJE: OBČINA ANKARAN IN PEXELS.COM. IZREDNO 

OBČINSKO GLASILO ≫VARUJMO ZDRAVJE!≪ JE OBJAVLJENO TUDI NA SPLETNI STRANI www.obcina-ankaran.si 

 

 

RAZMIŠLJANJA Z ZADNJE STRANI 
 

Doma, ob soočenju z boleznijo, vsi veliko razmišljamo. Ob tem prebujamo in obnavljamo vrednote 
solidarnosti. Spoznavamo, da bolezen in njene posledice ne zadevajo zgolj nas same in posamezno, 
temveč vso našo širšo skupnost. Povezani smo globalno in, zdravi ali bolni, ostajamo etično 
(enako)vredni le, dokler lokalno in planetarno - solidarno držimo skupaj;  vsi dihamo isti zrak. 

 

___________________________________________________ 
 

 

PRESIDENT KENNEDY »PEACE SPEACH«: 
 

 
 

John F. Kennedy, 
American University  –  Washington DC,   10. 06.1963 

 

“So, let us not be blind to our differences - but let us 
also direct attention to our common interests and to 

the means by which those differences can be resolved. 
And if we cannot end now our differences, at least we 

can help make the world safe for diversity. 
For, in the final analysis, our most basic common link 

is that: 
 

 We all inhabit this small planet. 
 

 We all breathe the same air. 
 

We all cherish our children's future. 
 

And: 
 

We are all mortal.” 
 

 
 

http://www.obcina-ankaran.si/

