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COMUNE DI ANCARANO 
Jadranska cesta 66, p. p. 24 
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24 
6280 ANKARAN – ANCARANO 

 
 
 

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:  13. 4. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 11 

 

Z dnem 10. 4. 2020 je stopila v veljavo sprememba Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 

in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na poseben čas nakupa za ranljive skupine.  
 

Skladno z odlokom, v prodajalnah z živili lahko nakup v času od 8. do 10. ure ter zadnjo uro obratovalnega časa 

opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice). Starejši od 65 let lahko 

opravijo nakup samo v tem času.  
Po novem velja, da potrošnik, starejši od 65 let, izkazuje svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje 

istovetnost oseb (npr. osebna izkaznica). 
 

Z dnem  12. 4. 2020 je začel veljati tudi Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih  s preprečevanjem 
širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 

Republike Slovenije, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določa ukrepe na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah notranjih meja RS ob vstopu v RS. Odlok obravnava prehode mednarodnih meja z Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko. Za prehod meje z Italijo sta najbližja mednarodni mejni prehod Škofije, ki deluje ves čas, in mednarodni 

mejni prehod Krvavi potok, ki deluje od 5. do 23. ure.  
 

Odlok določa, da se osebam, ki vstopajo v RS, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), v 
skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih, odredi karanteno za obdobje sedmih dni. 

Državljan RS ali oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ob prehodu meje navaja okužbo z SARS-CoV-2 (COVID-19) ali 

očitne bolezenske znake navedene okužbe, se napoti na takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim 
osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči.  
 

 

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! 
 

Občina Ankaran 
Podžupanja: 

 
Barbara Švagelj 

 

  

 
 

Občina Ankaran 
Župan: 

 
Gregor Strmčnik 

 

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

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

