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VIRUS IN BOLEZEN ŠE NISTA PREMAGANA!  
 

Na začetku poletja je število okužb spet začelo naraščati. Upanje, da bodo visoke temperature ustavile 
širjenje koronavirusne bolezni, se je razblinilo. Odprte meje, dopustovanja in nekoliko preveč sproščena 
druženja ljudi so povzročili, da smo znova na razpotju. Kako naprej? Redno in pozorno spremljamo novice 
in spremembe vladnih odlokov ter z negotovostjo pričakujemo jesen. 
 

V teh mesecih smo se v Ankaranu marsikaj naučili. Prevetrili smo svoje vrednote in pokazali, da se znamo 
zavzeti za najšibkejše. Sprejeli smo, da bo vsaj še nekaj časa naša »normalnost« precej drugačna, kot 
smo je bili vajeni. Zato naj nas poletna brezskrbnost in dopustniško razpoloženje ne zapeljeta k 
neprevidnosti – če ne zaradi sebe, pa zaradi starejših, kroničnih bolnikov in drugih ranljivih skupin. Vsi 
smo nekomu starši, babice, dedki, otroci, bratje, sestre, sinovi, hčere. S samozaščitnim vedenjem in 
omejitvami ali prilagoditvami se lahko zelo približamo življenju, ki si ga tako želimo. Bodimo solidarni!  
 

Kljub zahtevnim razmeram je delo občinskih služb Občine Ankaran ves čas potekalo »nemoteno«, seveda 
ob upoštevanju strogih ukrepov, ki so zagotovili varnost in zdravje zaposlenih ter občanov. Zaradi 
epidemije covida-19 smo določene aktivnosti, kot je urejanje mirujočega prometa v sklopu Celostne 
prometne strategije, celo pospešili. Nemoteno poteka sprejemanje ključnih občinskih projektov – 
občinskega prostorskega načrta (OPN), aktivnosti za gradnjo pokopališča, projekt vodooskrbe itd. Z 
zavedanjem, da je epidemija nenadomestljivo ohromila življenja mladih in odraščanje, je v okviru odseka 
za mlade na plaži Študent vzpostavljen pilotni projekt Mladi 2020. Vsem mladim je posvečena tudi 
pričujoča številka glasila »VARUJMO ZDRAVJE!«. 
 

Ne pozabimo naučenih lekcij minulih mesecev. Podobno, kot so naši dijaki v juniju – v zelo težkih 
okoliščinah – opravljali in uspešno opravili maturo, bomo vsi v prihodnjih tednih in mesecih ponovno 
opravljali zrelostni izpit. Ta bo pokazal, kako bomo v Ankaranu prestali morebitni drugi val. 
 

Lahko smo samozavestni, a ostanimo solidarni in odgovorni še naprej – obvarujmo sebe in svoje bližnje! 
 

Varujmo Zdravje!                                                                                                                             Občina Ankaran 
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 OSTANIMO ODGOVORNI!.  

 
 

VELJAVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI 
 
Kljub preklicu epidemije so še vedno v veljavi vsi preventivni ukrepi proti širjenju 
koronavirusne bolezni. V luči naglega porasta okužb konec junija in julija tako v Sloveniji kot 
tudi v večjemu delu jugovzhodne Evrope je spoštovanje veljavnih predpisov, samozaščitno 
vedenje ter spremljanje nadaljnjih napotkov in ukrepov relevantnih institucij še toliko 
pomembnejše.  
 

• V zaprtih javnih prostorih in v javnem potniškem prometu sta še vedno obvezna 
razkuževanje rok in nošenje maske, rute ali drugega pokrivala nosu in ust. 

• Potrebno je dosledno upoštevanje medsebojne varnostne razdalje (1,5 m). 

• S 24. julijem lahko trgovine ponovno obratujejo vse dni v tednu. 

• Od 9. julija velja omejitev druženja na deset oseb, če je mogoče zagotoviti minimalno 
varnostno razdaljo. To velja tako za javne kot tudi za zasebne dogodke. Pogojno se lahko 
zbere do petdeset oseb, če organizator poleg NIJZ-priporočil vodi evidenco vseh 
obiskovalcev, ki jo hrani še en mesec po dogodku, po preteku tega časa pa jo uniči. 

• Odsvetovana so vsa nenujna potovanja v države, ki imajo večje število okužb s 
koronavirusno boleznijo in jih je Slovenija uvrstila na t. i. »rdeči seznam« držav. 
Državljane Slovenije ob povratku iz teh držav razen izjem, zapisanih v odloku, čaka 
obvezna 14-dnevna karantena.  

• Od 20. julija se odločbe o karanteni vročajo ob prestopu meje na vseh mejnih prehodih. 

• Slovenski državljani, ki se vračajo s Hrvaške, ki je od 4. julija na »rumenem 
epidemiološkem seznamu držav«, morajo ob prestopu meje z računi in drugimi 
listinami dokazati, da so bili ves čas bivanja na Hrvaškem. Če tega ne morejo dokazati, 
jim bo odrejena karantena. 
 

Državni zbor je potrdil Zakon o interventnih ukrepih za drugi val covida-19. Pravni akt 
poudarja ohranjanje delovnih mest in predstavlja pravno podlago za mobilno aplikacijo 
sledenja okužbam. Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo je podaljšan do konca julija z možnostjo podaljšanja do septembra.  
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KRIZNI ŠTAB OBČINE ANKARAN ŠE VEDNO AKTIVEN  

 
Kljub preklicu epidemije Občina Ankaran svojega Kriznega štaba za soočanje z epidemijo 
covida-19 s koncem maja ni razpustila, kar se je izkazalo za pravilno. Že junija se je namreč 
število obolelih v Sloveniji začelo ponovno povečevati. Kot odziv na povečano število okužb s 
covidom-19 in večje število obiskovalcev v Ankaranu, ki predstavlja tako pomembno 
obremenitev kraja kot tudi večjo nevarnost prenašanja okužbe, se je sestal krizni štab covid-
19 s ciljem izmenjave mnenj in informacij ter sprejetja odločitve o nadaljnjih korakih. 
 

Da bo letošnja poletna sezona zaznamovana z virusom covida-19, je znano že kar nekaj 
mesecev. Občina Ankaran je že ob izbruhu epidemije sprejela ukrepe, s katerimi želi zagotoviti 
čim višjo stopnjo varnosti občanov in obiskovalcev Ankarana. Poleg odpovedanih prireditev in 
dogodkov ter manjšega obsega aktivnosti na področju družbenega in družabnega področja je 
skromnejša tudi ponudba gostinskih storitev, na naravnih kopališčih pa je zagotovljena zgolj 
osnovna infrastruktura in le najnujnejše vzdrževanje. Lokalna skupnost bo tako ob skrbi za 
zdravje lahko več sredstev namenila reševanju socialnih stisk, ki so nastale kot posledica 
epidemije. Ključne občinske usmeritve ostajajo odgovornost, solidarnost in pomoč.  
 

Izkazalo se je, da je bila takšna usmeritev Občine Ankaran pravilna. Kljub globalni želji in cilju 
premagati trenutno največji zdravstveni izziv 21. stoletja, je virus žal še vedno med nami in 
se širi. Dejstvo je, da se moramo vsi naučiti živeti z njim, hkrati pa poskusiti živeti čim bolj 
normalno, a skrajno previdno.  

 
MIRUJOČI PROMET IN EPIDEMIJA COVID-19  
 

Ankaran se že leta sooča z izzivom mirujočega prometa, ki 
vrhunec doseže v poletnih mesecih. Letos je ta izziv dodatno 
otežila še epidemija koronavirusne bolezni, ki je pospešila 
prizadevanje občine za ureditev mirujočega prometa v 
poletnih mesecih. Lokalna skupnost s ciljem omejevanja 
pritiska obiskovalcev na Ankaran in vzpostavitve reda na 
področju parkiranja pospešeno uvaja nekatere mehanizme. 
Tako so bila javna parkirišča v občini urejena ter 
opremljena z ustrezno prometno signalizacijo, ki omogoča 
uvajanje plačljivega režima parkiranja.  
 

Priprava Celostne prometne strategije (CPS) Občine 
Ankaran, ki je že v polnem teku, bo zajela dolgoročno 
ureditev prometa in dvignila kakovost bivanja v Ankaranu.  

 Plačilo parkirnine je omogočeno prek aplikacije Easy park. Foto: Občina Ankaran 
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Cilja CPS sta spodbujanje trajnostnih oblik prometa in sprememba potovalnih navad občanov, 
hkrati pa je treba zagotoviti ustrezno in kakovostno mrežo javnega prevoza. S tem je tesno 
povezano tudi urejanje mirujočega prometa in postopno uvajanje plačljivih parkirišč. V sklopu 
CPS so občani Ankarana vključeni v projekt spremljanja mirujočega prometa; izvajajo se tudi 
meritve obremenjenosti in zasedenosti javnih parkirišč z vozili. V ta namen so vsa 
gospodinjstva v občini Ankaran prejela 2 pilotna abonmaja, ki omogočata brezplačno 
parkiranje prebivalcev na sedmih javnih plačljivih parkiriščih v lasti Občine Ankaran.  S tem 
je prebivalcem omogočena enostavnejša mobilnost in dostopnost do upravnih, zdravstvenih, 
kulturnih, poslovnih ter prostočasnih dejavnosti in storitev v kraju. Niso pa pilotni abonmaji 
namenjeni turistom in sorodnikom prebivalcev Ankarana, javna parkirišča pa tudi niso 
namenjena celodnevnemu, večdnevnemu parkiranju ali celo odlagališču avtomobilov s 
pilotnimi abonmaji. Tudi takšne zlorabe pilotnih abonmajev redno spremljajo in 
fotodokumentirajo pristojni redarji. 

 

 
Občina Ankaran uvaja javno službo upravljanja naslednjih parkirišč:  

1. Parkirišče »ŠRP Sv. Katarina«,  
2. Parkirišče »Ankaran – center«,  
3. Parkirišče »Valdoltra – vzhod«,  
4. Parkirišče »Valdoltra – zahod« (namenjeno samo invalidom in imetnikom abonmajev), 
5. Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«, 
6. Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče«,  
7. Parkirišče »Lazaret«.  

 

Vzporedno z ureditvijo parkirišč potekajo aktivnosti za preprečevanje parkiranja zunaj za to 
namenjenih mest, za kar skrbijo policija, občinski redarji, naravovarstveni nadzornik, 
komunalni nadzorniki ter občinski reditelji. Parkiranje zunaj za to označenih mest bo od 

Foto: Občina Ankaran 
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letošnjega poletja dalje dosledno sankcionirano. Cilj je spremeniti navade ljudi, kar pa je 
dolgotrajen proces. Razumeti je treba, da so možnosti parkiranja v Ankaranu omejene.  
 

Cilj teh ukrepov je v prvi vrsti zmanjšati pritisk na najbolj obiskane točke v občini, posredno 
pa bo ukrep omogočil tudi lažje ohranjanje priporočljive varnostne razdalje na vseh plažah 
in tako zagotovil večjo varnost obiskovalcev. 

 

Do vseh plaž v Ankaranu lahko občani in obiskovalci dostopajo z uporabo rednega javnega 
linijskega avtobusnega prevoza, ki povezuje avtobusna postajališča vzdolž Jadranske ceste 
in na območju Občine Ankaran ostaja za vse uporabnike brezplačen. 
 
 

MLADI MED EPIDEMIJO COVIDA-19   
 
Tudi na letošnjo rano pomlad se narava ni pustila motiti. Travniki so bogato zacveteli, še več, 
ko je svet zaradi koronavirusa obstal, se nam je zazdelo, da si je narava oddahnila. Zaradi 
manjšega onesnaževanja, redkejšega prometa in človekove nenadne ponižnosti, ki sledi 
strahu pred negotovostjo, je zasijala v vsej svoji lepoti. V nekem trenutku smo spoznali, da je 
potreba po sobivanju zgolj enostranska in da ljudje nismo nepogrešljivi del narave. In če je bilo 
s psihološkega vidika za starejšo generacijo to obdobje celo nekoliko pomirjujoče, saj se je 
korak upočasnil in smo ljudje znova bolje slišali drug drugega, je epidemija v mlade vnesla 
dodaten nemir, jezo, včasih tudi željo po uporu, ko so bili na silo iztrgani iz svojih vrstniških 
krogov, razreda, ulice, športa, prvih ljubezni. 

 

Mladi so se čez noč soočili z drastičnimi 
omejitvami, ki jim v tem starostnem 
obdobju že same po sebi vzbujajo občutek 
nemoči. Na svoja ramena so morali prevzeti 
odgovornost do starejše generacije, saj bi s 
svojo morebitno neprevidnostjo lahko virus 
prenesli na starejše in kronično bolne, za 
katere bi bila okužba lahko usodna.  
 

Šolske ure v družbi sošolcev in prijateljev so 
zamenjali z druženjem pred zasloni, 
mobilniki in med domačimi stenami. 

Spoprijeli so se z vsemi izzivi, ki sta jih prinesla učenje in ocenjevanje na daljavo, ter jih skupaj 
z učitelji in starši uspešno osvojili. Morali so hitreje odrasti. Negotovost, ki so jo občutili, jih bo 
zagotovo še dolgo spremljala, tudi zato ker virus še ni rekel zadnje besede.       
 

Ko jih v tišini od daleč opazujem, se mi zdijo še bolj posebni, zrelejši in vsem nam v ponos. 
 

                                       Katja Pišot Maljevac 

Mladi so v času izolacije morali hitreje odrasti. Foto: Pexels.com 
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POČUTJE OTROK IN MLADOSTNIKOV V ČASU EPIDEMIJE 

Verjetno se vsi strinjamo, da je bilo poučevanje na daljavo velik izziv tako za učitelje, učence 
kot tudi za starše. V raziskavi, ki jo je izvedel Zavod RS za šolstvo, je kar 80 odstotkov učiteljev 
povedalo, da je bilo poučevanje na daljavo zanje zelo zahtevno in stresno. 
 

Kako so učenke in učenci doživljali 
pouk na daljavo? Medtem ko se je 
nekaterim zdel zahtevnejši od 
običajnega pouka, se je mnogim šolsko 
delo zdelo ustvarjalnejše, naloge, ki so 
jih pošiljali učitelji, pa zanimive. Všeč 
jim je bilo, da so si doma lahko delo 
organizirali po svoje, nekaterim pa tudi 
to, da so zjutraj lahko malo dlje spali. 
Učenci so najbolj pogrešali stik s sošolci 
oz. vrstniki ter sodelovanje in razlago 
učiteljev. 
 

Otroci do desetega leta niso imeli večjih 
težav, če so jim starši razložili, kaj se 
dogaja. Starši so se lahko z njimi več ukvarjali, nad čimer so bili predvsem najmlajši otroci 
navdušeni. Družine so lahko preživele več časa skupaj.  
 

Najstnikom je bilo težje, saj 
mladostništvo prinaša izzive in 
naloge, ki jih morajo doživeti in 
reševati zunaj kroga družine – v 
skupini vrstnikov. Že to, da se niso 
smeli družiti z vrstniki, jim je 
povzročalo stiske. Z vrnitvijo v šolske 
klopi so se najprej previdno, nato pa 
vedno bolj sproščeno družili.  
  

 
 

Kljub vsem prednostim in izzivom pouka na daljavo si tako učenci kot učitelji in verjetno tudi 
starši želimo, da bi se naslednje šolsko leto začelo in odvijalo na ustaljen način.  
                                                                
                                                                                                                                                 Mateja Rejc 

Mnogim se je šolsko delo zdelo ustvarjalnejše, naloge pa zanimivejše. Foto: 
Pexels.com 

Foto: Pexels.com 
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Šolanje na daljavo je bilo zapleteno v veliko pogledih. Menim, da se je bilo najhuje prilagoditi na okolico. V 

šoli je vse podrejeno učenju, medtem ko je doma veliko stvari, ki nas med učenjem zmotijo in tudi 

prevzamejo. Najbolj smo pogrešali druženje s prijatelji in nek vsakdanji ritem življenja, ki se je porušil (šola, 

domača naloga, treningi/glasbena šola …). 
 

Po vrnitvi v šolo smo bili vsi nekoliko zmedeni, saj so nas na vsakem koraku obkrožali ukrepi ob epidemiji – 

nošenje mask, varnostna razdalja, razkuževanje rok in še bi lahko naštevali. Vseeno pa je bil znova 

vzpostavljen pristen stik s prijatelji, učitelji, ki so nam snov ponovno razložili in nam jo pomagali razumeti. 

Prav tako smo se začeli pripravljati na valeto, ki je bil za nas eden izmed najpomembnejših dogodkov v 

osnovni šoli. Vedeli smo, da imamo zelo malo časa, in temu smo se primerno prilagodili. Vsak je prispeval 

nekaj in skupaj smo pripravili valeto, za katero do zadnjega dne nismo vedeli, ali nam jo bo uspelo izpeljati. 

Nazadnje nam jo je ob vsakodnevni spodbudi naše razredničarke Nede Kranjec in drugih delavcev šole le 

uspelo izpeljati in bili smo zelo veseli in zadovoljni. 
 

Med pripravami na valeto pa smo bili na trenutke tudi zamišljeni, z mislimi stran od aktivnosti, saj smo 

vedeli, da ne bomo več dolgo sedeli skupaj za klopmi v osnovni šoli. Pa vseeno nismo preveč dramatizirali, 

saj smo vedeli, da se bomo še videvali in da je »pred vrati« še celo poletje zabave in druženja, ki ga ne 

bomo pozabili. 

Andrej K., učenec OŠVA 

Šola na daljavo je bila zagotovo izziv, vendar sem 

s pomočjo profesorjev brez težav zelo uspešno 

zaključila letnik. Zelo sem bila zadovoljna tudi z 

razumevanjem profesorjev glede na situacijo. 
 

Lea A., srednješolka 

Življenje sem v času epidemije doživljala precej stresno. Zaradi omejitve gibanja na občine se nisem smela 

družiti s fantom in prijatelji, ki živijo v drugi občini. Tako je žal bil edini stik prek družbenih omrežjih, ki pa 

ne more nadomestiti fizičnega. Epidemija koronavirusne bolezni je otežila tudi študij. Predavanja sem 

imela kar prek spleta, kar pa ni tako preprosto, kot se sliši. Imela sem težave s povezavo, nisem imela 

možnosti postavljati vprašanj profesorici, zato smo pogosto imeli dodatne ure, na katerih smo lahko 

nadoknadili snov. No, nekaj pozitivnega glede predavanj je vseeno bilo: lahko sem pila kavo v svoji najljubši 

skodelici. Seveda pa ni bilo vse tako negativno. Imela sem več časa za sprostitev in telovadbo doma. Več 

sem hodila na sprehode v naravo (v Krajinski park Debeli rtič). 
 

Diana K., študentka 

Foto: Pexels.com 
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NAŠIM DEVETOŠOLCEM NA POT 

Letošnja valeta je bila postavljena pod vprašaj. Skrb za zdravje nas je za nekaj časa oddaljila, 
vendar le fizično. Naše vezi s sošolci, starši in sodelavci so se še bolj okrepile in takoj, ko nam 
je bila dana možnost, smo stopili v akcijo in rekli: valeta mora biti! 

Šola so predvsem učenci in njihova ustvarjalnost, prijateljske vezi, vedoželjnost in mladostno 
navdušenje ter razposajenost. Vse to se običajno poveže, pokaže in občuduje na valeti, ki 
predstavlja nam, ki delamo v šoli, nekakšen praznik, ki ga vsako leto praznujemo, ker se 
veselimo rasti in uspehov naših učencev.   

Letošnji devetošolci so to dokazali in v 
treh tednih, ki so jih imeli do konca 
šolskega leta, naredili vse, da smo v petek, 
12. junija, spremljali valeto generacije 
2011/12. Skupaj s svojo razredničarko 
Nedo Kranjec, sorazrednikom Matijo 
Tratnikom in hišnikom Mihom Franco so 
pripravili enourni program, ki je zajemal 
vse elemente kulturne prireditve, ki se 
pritičejo takemu slavnostnemu dogodku. 
Zaposleni smo jim stali ob strani in jim 
pomagali pri izvedbi.  

Devetošolci so se zahvalili vsem, ki so delali z njimi ali zanje v naši šoli, zapeli, zaigrali in 
zaplesali. Ravnateljica in razredničarka sva jih na njihovo nadaljnjo pot pospremili z besedami 
radosti, veselja in odgovornosti. Župan je mladim v čustvenem nagovoru prenesel univerzalna 
sporočila norveškega ministra za zdravje Benta Høie in strnil: »Nikoli vas ne bomo pozabili. 
Vaša leta so posebna in neponovljiva. Ponosni smo na vas!« 

Vemo, da življenje ni vedno popolno, pojavljajo se težave, napori, bolečine, konflikti … Pot do 
popolnega zadovoljstva in izpolnitve vseh sanj naših otrok je še dolga, ampak včasih je še bolj 
kot cilj pomembna pot. Želimo jim, da bi na tej poti zahrepeneli po uspehu, da bi si močno 
želeli in delali do izpolnitve želja. Čeprav se vsi sprašujemo o prihodnosti naših otrok, upamo, 
da bo svetla, lepa, vesela in predvsem zdrava. Vsem devetošolcem želim, da se na pot 
odraščanja podajo s prepričanjem, da bo vse v redu. 

Odhajajoči generaciji želim, da bi zmogli občudovati naravne lepote, da bi začutili vrednost 
svojega življenja, svojo edinstvenost, neprecenljivost in nenadomestljivost. Želim jim, da se 
veselijo življenja, četudi bo kdaj zaznamovano s preizkušnjami in težavami, ter naj dopustijo, 

12. junija je imela valeto generacija devetošolcev 2011/12. Foto: OŠV Ankaran 
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da se jih izkušnje dotaknejo. Predvsem pa naj v nadaljnjih letih šolanja pridobijo kar največ 
znanja, naj razmišljajo s svojo glavo, se pravilno odločajo in si upajo slediti srcu.  

S slavnostno predajo ključa razredniku 8. razreda Darku Planinšku so devetošolci predali 
odgovornost najstarejših učencev v šoli svojim naslednikom. V generaciji, ki nas je zapustila, 
je bilo veliko uspešnih učencev. Vsak izmed njih je bil dober na nekem področju, nekaterim pa 
je uspelo vseh devet let dosegati odličnost in pokazati veliko znanja na tekmovanjih. Vsem 
smo izrekli priznanje in jim čestitali, Občina Ankaran pa je najuspešnejšim učencem podelila 
občinska priznanja in nagrade. 

Valeto smo zaključili z zahvalami in s čestitkami za prehojeno pot. Zahvalili smo se staršem, ki 
so stali svojim otrokom ob strani in jih vsa leta osnovne šole spodbujali, da so lahko rasli in 
razvijali svoje številne darove. Zahvalili smo se učiteljem in drugim delavcem šole, ki so s 
svojim znanjem in življenjskim zgledom pripravljali naše učence na številne izzive, ki jih čakajo 
v prihodnosti. Velika zahvala gre občini ustanoviteljici, ki nam stoji ob strani, skrbi za nas, vlaga 
v naš zavod in nas spodbuja k ljubezni do narave, domačega kraja, soljudi in življenja v 
skupnosti, ki se zaveda, da je prihodnost v otrocih. 

Nazadnje smo vsi ugotovili, da so osnovnošolska leta hitro minila. Svet, v katerega danes 
vstopajo naši otroci, se v zadnjih časih hitro spreminja in pred vse nas postavlja nove izzive – 
izzive, ki bodo od vseh, tudi od mlajših generacij, zahtevali veliko modrosti in odgovornosti za 
življenje v letih in desetletjih pred nami. Ob prehodu v novo obdobje jim želim, da razprejo 
krila in poletijo iz gnezda, saj jim je naše v OŠV Ankaran postalo pretesno.  

                                                                                                                                           Željka Adamčič 
 

ELEGANTNI MINIMALIZEM IN PRISRČNOST NAGRAD 
 
Verjetno učenci zaključnega razreda 
osem- ali devetletne osnovne šole še 
nikoli niso bili pred tako hudim 
izzivom kot letošnja generacija 
2011–2020. V napetem obdobju 
zaključevanja ocen po komaj 
končanem pouku na daljavo jim je 
namreč preostalo izjemno malo časa, 
ki so ga lahko namenili še zadnjemu 
dejanju. V običajnih razmerah bi to 
predstavljalo veliko časa, 
posvečenega načrtovanju in izvedbi 
ustvarjalnega podviga, ki se ga Najuspešnejšim je Občina Ankaran podelila priznanje za odličnost in praktične 

nagrade. Foto: OŠV Ankaran 
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devetošolci lotevajo zato, da se dostojno in hkrati prikupno še zadnjič v osnovni šoli 
predstavijo svojim staršem in sorodnikom ter zaposlenim v šoli. 
 

Prav zato je bil letošnji koncept valete zasnovan izrazito minimalistično, vendar s skrbjo, da je 
bil vsak detajl povezan z vodilno nitjo ljubečega slovesa od ankaranske šole. Upoštevati je bilo 
treba tudi vse prostorske in časovne omejitve, da so lahko bile udejanjene smernice NIJZ, tako 
da devetošolcem ni bilo lahko, vendar so vse zmogli. 
 

Zanimivo je, da je župan Gregor Strmčnik že drugo leto zapored namenil v nagovoru 
devetošolcem v mislih na njihovo prihodnost to, naj se zavedajo ne samo lokalnega 
(ankaranskega, slovenskega) in evropskega, temveč tudi globalnega konteksta, kar zanje 
zagotovo pomeni izjemno popotnico. Ravnateljica Željka Ličan Adamčič je devetošolcem z že 
prepoznavnim žarom in smelostjo tokrat zaželela, da sledijo svojemu srcu, saj se tako 
zagotovo ne bodo zmotili. Nagovor razredničarke mag. Nede Kranjec pa je na njej lastni 
ljubezniv način izražal ponos, da so njeni varovanci dejansko dosegli visoke cilje, ki jim jih je 
zastavila sama. Globoko je namreč verjela v to, da bodo vsemu kos, tako da je bilo njeno 
zadoščenje na koncu toliko večje, ko jim je uspelo. 
 

Letošnja generacija devetošolcev se je izkazala tako na ravni odličnosti glede učnega uspeha 
kot tudi glede bralne značke, tekmovanj s področja slovenščine in drugih pomembnih 
dosežkov, ki pomenijo obogatitev kulturne ponudbe Občine Ankaran. Šlo je za skupino 
učencev, ki je iz leta v leto, od 5. do 9. razreda pa intenzivno sodelovala na šolskih in občinskih 
prireditvah ter pri tem resnično blestela. Na njihove javne nastope so bili izredno ponosni tudi 
njihovi starši in sorodniki. Za ves njihov razredni trud sta Osnovna šola Ankaran in Občina 
Ankaran nagradili tako posameznike z dragocenimi knjižnimi in praktičnimi nagradami kot tudi 
vse učence oddelka s tradicionalnimi občinskimi simboličnimi nagradami za lepše poletje in s 
šolsko slastno torto za sladek zaključek pouka. 

Nada Đukić 
 

RADIJSKA ODDAJA KOT VIRTUALNA PROSLAVA 
 
Šolsko leto smo letos zaključili na prav poseben način. Zadnji dan pouka smo po šolskem radiu 
prvič izvedli virtualno proslavo – radijsko oddajo, ki je tako nadomestila proslavo ob zaključku 
šolskega leta in dnevu državnosti. Čeprav ima beseda »nadomestek« tako vlogo v besedišču, 
da nam da občutek, da je dogodek manj pomemben, v našem primeru to ni držalo. Za to 
rešitev smo se odločili, ker smo tako v skrbi za zdravje zagotovili, da so lahko učenci ostali po 
učilnicah in se niso pomešali v množici. 
 
Naša prva oddaja je bila slavnostna, poučna in zabavna. Z njo smo dosegli vse, kar želimo 
doseči na proslavi, ki jo priredimo v živo. Učenci so z zanimanjem poslušali govore in pozdrave 
naših gostov: župana, podžupanje in vodje oddelka za družbene dejavnosti Občine Ankaran. 
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Tudi ravnateljica je spregovorila o dnevu državnosti in doživljanju le-tega, ko je država šele 
nastajala.  

Vsebine pesmi, ki so jih recitirali naši učenci, so 
še dodatno podkrepile pomen države in 
državnosti. Dotaknili smo se tudi pouka na 
daljavo in poslušali kratke izjave naših učencev, 
ki so bili s poukom na daljavo različno zadovoljni. 
Najmlajši učenci so nam zaupali svoje vtise o šoli. 
Glasbeno noto so oddaji dodali glasbeniki naše 
šole.  
 

Z udeleženci smo posneli posamezne dele oddaje 
v juniju, po vrnitvi v šolo, jih nato združili v celoto 
in tako je nastala prva šolska radijska oddaja. 

Mentorici sva bili Eliza Štromajer in Katja Matahlija. Tako učenci kot mentorici so bili ob 
predvajanju oddaje zelo ponosni in veseli, saj je bilo ustvarjanje oddaje pravi izziv. Vsi skupaj 
smo se med delom zabavali, saj je bila za vse to posebna izkušnja.  
 

Načrtovanje in izvedba tovrstnega dogodka sta nam dala navdih in idejo, da bi se v naslednjem 
šolskem letu radijske oddaje bolj pogosto slišale po šolskem zvočniku. 
 

                                                                                                                                          Katja Matahlija 
 

SPREMEMBE URNIKOV POMEMBNEJŠIH ORGANIZACIJ 
 

Občanke in občane pozivamo, naj v zaprtih javnih prostorih nosijo maske ali druga 
pokrivala nosu in ust, si ob vstopu in izstopu razkužujejo roke, skrbijo za higieno kašlja in 

vzdržujejo medsebojno varnostno razdaljo (1,5 m). 
 

Pošta Ankaran:  Ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 9.00 do 17.00. Ob sredah od 
9.00 do 18.00. Ob sobotah pošta ostaja zaprta. 

Banka Ankaran: Ob delavnikih od 8.30 do 13.00 in od 14.00 do 16.30. Ob sobotah zaprta. 

Lekarna Ankaran: Ob delavnikih od 8.00 do 19.00. Malica: od 10.00 do 10.30 in od 16.00 do 
16.30. Dežurstvo izvaja Lekarna Koper (Kidričeva 2) med tednom od 19.30 
do 6.30, ob sobotah od 13.30 do 20.00 in ob nedeljah od 6.30 do 19.30. 
Malica: od 16.00 do 16.30. 

Ambulanta dr. Stanišić: Od ponedeljka do srede in v petek od 7.00 do 14.00, ob četrtkih od 13.00 
do 20.00. Telefon: 05 6203 591; e-naročanje: https://www.zd-koper.si.  

Ambulanta dr. Žuvela: V ponedeljek in od srede do petka od 7.00 do 14.00, ob torkih od 13.00 do 
20.00. Telefon: 05 6647 430, e-naročanje: https://www.zd-koper.si.  

ZD Koper: Delujejo vse ambulante, vstop je mogoč samo po predhodnem naročilu. Na 
dan pregleda boste izpolnili anketo o zdravstvenem stanju. V ambulanto 
vstopite pet minut pred pregledom z zaščitno masko. 

Trgovina Mercator: Ob delavnikih in sobotah od 7.00 do 21.00. V nedeljo od 8.00 do 20.00. 

Prva radijska oddaja OŠV Ankaran. Foto: Pixabay 

https://www.zd-koper.si/
https://www.zd-koper.si/
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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 COVIDA-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 
 

Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti. 
Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti. 
Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge. 
Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti. 
Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti. 
Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični. 
Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja. 
Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje. 
 

Dorothy Law Nolte 
 

___________________________________________________ 

 

VSEM ODRAŠČAJOČIM, VSEM MLADOSTNIKOM, VSEJ MLADINI: 
 

 
FOTO: Lagana Jugoslavija 

 

 

Pesem v vodah izgubljeno 
plima prinaša na dan. 

Trka na srca, da gremo 
poslušat jo noč in dan. 

 

Morje se zgodaj prebuja, 
preden rodi se svit, 
ribice zlate ponuja, 

pojdi jih srečnež lovit. 
 

Mi vstajamo, jadramo, 
kakor galebi na pot. 

V daljavi za nami ostajajo 
pusti otoki zmot. 

 

Mostove postavljamo, 
družno od brega na breg. 
V pesmi, ki vsi jo sanjamo 

plove naš Sinji galeb. 
 

(T. Seliškar: Bratovščina Sinjega Galeba) 

.V ANKARANU ZAUPAMO MLADIM! 

 
 

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

