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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:  3. 5. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 14  
 

 

Po nekaj tednih omejenega gibanja in številnih omejitev aktivnosti javnega življenja so se pokazali pozitivni rezultati 

odgovornega obnašanja in spoštovanja vladnih navodil v Sloveniji. Število okuženih in obolelih s koronavirusom v 
Sloveniji se je zmanjšalo do te stopnje, da je vlada sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih ukrepov, 

ki je stopil v veljavo s 30. aprilom 2020. Ob sproščanju določenih ukrepov oz. omejitev pa nekatere omejitve še 
ostajajo v veljavi; njihova odprava je odvisna od nadaljnjega širjenja okužb in obvladovanja epidemije v RS.  
  

 

Sproščeni omejitveni ukrepi in dejavnosti:  
 

Z novim Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in 

mestih v Republiki Sloveniji, ki je stopil v veljavo 30. 4. 2020, je dovoljeno gibanje izven občine stalnega 
ali začasnega prebivališča. 
 

Od 4. 5. 2020 se začenja postopen zagon številnih aktivnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob upoštevanju 

navodil zdravstvene stroke. Dovoljene dejavnosti po novem odloku so:  
 

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, 
- lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, 

- program vrt in kmetijstvo v prodajalnah ter kmetijske prodajalne, 

- bencinski servisi, banke in pošte, 
- dostavne službe, 

- trafike in kioski za prodajo časopisov in revij, 
- druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja, 

- prodajalne s hrano za živali, 

- vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, 
- gradbena dela v ali na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni 

stika s potrošniki, 
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo, 

- prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, 
- specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles, 

- kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, 

- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (npr.  
vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske delavnice za popravilo koles), 

- storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (npr.  
vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela), 

- osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, 

- storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura, 
- športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob  

ohranjanju varne razdalje do drugih, 
-  saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali, 

- storitve zavarovalniškega posredovanja in storitve nepremičninskega posredovanja, 

- avtopralnice, 
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- knjižnice, galerije in muzeji, 

-  dimnikarske storitve, 
- strežba, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, 

-  storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev, 

-  storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo. 
 

Ob zagotavljanju vseh varnostih pogojev in navodil so zopet mogoči obiski v domovih za starejše. 
 

Starejši od 65. let, nosečnice in invalidi lahko ponovno nakupujejo v celotnem obratovalnem času 
trgovin, še vedno pa velja priporočilo, naj ranljive skupine svoje nakupe opravijo v času, ki je namenjen samo njim 

(od 8. do 10. ure). Določba izkazovanja starosti je odpravljena. 
 

V pripravi so ukrepi, s katerimi bi od 11. 5. 2020 ponovno pričel postopno delovati javni potniški promet. 
 

Postopno odpiranje vrtcev in šol je predvideno za 18. 5. 2020. Najprej bodo vrata odprli vrtci, osnovne šole 

za prvo triado učenk in učencev ter srednje šole za zaključne letnike. Nato bodo v šole prišli še učenci 9. razredov 
osnovnih šol, za vse ostale učenke in učence ter dijakinje in dijake pa se bo šolanje zaključilo na daljavo.  
 

 

 

Še vedno veljavne omejitve in določbe:    
 

Prepoved gibanja, dostopa in zadrževanja na javnih krajih in površinah v RS; izjeme so:  

- skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju 

zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov, 
- skupine sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni prevoz na delo ali z dela ali so vpoklicani za 

opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
 

Zborovanja in druge množične prireditve ter velika športna tekmovanja v Sloveniji so prepovedani.  
 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtih javnih krajih, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, je še vedno 
obvezno razkuževanje rok ter obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in 

nosnega predela. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.  
 

Ključno je upoštevanje varnostne razdalje, umivanje in razkuževanje rok ter higiena kašlja. 
 

Za zagotavljanje osnovnega cilja, tj. omejevanje epidemije COVID-19, je nujno še naprej ohraniti 

odgovorno obnašanje vseh. Sprostitev določenih ukrepov pomeni, da je Slovenija pri obvladovanju epidemije na 

dobri poti, vendar epidemije še zdaleč ni konec. Pravila odgovornega obnašanja je potrebno vgraditi v vsakodnevno 

življenje in se privaditi na nov način varnega obnašanja, druženja in ravnanja. Le dosledno upoštevanje navodil 

zdravstvene stroke lahko zadrži število okužb na nizki ravni ter prepreči ponovni izbruh epidemije in ponovne omejitve. 

 

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 
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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/
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