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OBČINA ANKARAN 

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:  28. 10. 2020 
 NAŠ ZNAK:  

 

 

 ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 16  
 

 
 

Vlada Republike Slovenije je 19. oktobra 2020 za 30 dni razglasila epidemijo ter v nadaljevanju sprejela 

omejitvene ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza in razkuževanje je obvezno v 

vseh zaprtih javnih prostorih in odprtih javnih krajih, v javnem prometu in v osebnih vozilih. 
 

 Uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pa ni potrebna za: 
- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 

- učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku, 

- vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole 
pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci, 

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, 
- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre, 

- med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva. 

 

Dne 26. 10. 2020 je v Uradnem listu RS objavljen Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oz. 

prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začasno delno omejuje gibanje ljudi in 
omejuje oz. prepoveduje zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji: 

 - začasna omejitev oz. prepoved zbiranja več kot 6 ljudi v Republiki Sloveniji, 

- začasna omejitev prehajanja med občinami, 

- omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro.  

 

Na območju Republike Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 6 ljudi ter vse prireditve, javni shodi, poroke 
in verski obredi. Zbiranje nad 6 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v 

skladu z navodili oz. NIJZ ali če gre za skupino oseb, ki so ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. 

 

Gibanje med 21. in 6. uro je omejeno, razen v primeru:  

1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,  
2. prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,  

3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,  
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,  

5. potovanja oseb, ki so vstopile v RS z namenom tranzita čez ozemlje RS v sosednjo državo ali do svojega prebivališča 

v RS.  

 

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno za:  
1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,  

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,  

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,  
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4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za 

izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,  
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,  

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,  

7. dostop do storitev za nujne primere,  
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,  

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,  
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,  

11. potovanja oseb, ki so vstopile v RS z namenom tranzita čez ozemlje RS v sosednjo državo ali do svojega prebivališča 

v RS,  
12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini 

prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,  
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim 

ustreznim dokazilom.  
 

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane osebe 
(zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, 
ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je 
z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar 
potujejo skupaj. 

 

Pri prehajanju med občinami iz mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo (npr. zemljiškoknjižni 

izpisek za lastništvo nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti 

ipd.) in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:  
1. ime in priimek,  

2. naslov bivališča,  
3. naslov oz. kraj cilja potovanja,  

4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,  
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,  

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z 

njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,  
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov 

za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,  
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval. 

Dokazilo in izjavo je treba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata RS ali policistu. 

 

V primeru, da ima posameznik stalno in začasno prebivališče, je lahko nastanjen samo na enem naslovu 

prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.  

 

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva lahko na prostem oz. na odprtih javnih krajih v občini 

prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do 
drugih posameznikov (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga, tenis, badminton, balinanje). 
 

Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti na prostem, pri kateri je mogoče 

do drugih posameznikov vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje, posameznikom ali osebam iz 

skupnega gospodinjstva ni potrebno nositi zaščitne maske.  

 

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada RS ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 

strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oz. odpravi. 
 

Vzdrževanja grobov:  
 

Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim 
družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporoča se, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno. 
 

Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu 

opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema je, če najemnik groba zaradi 
zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in za to pisno pooblasti ožjega 

družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi 

ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno 
podpisano čitljivo izjavo. 
 

Ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. 

http://www.obcina-ankaran.si/
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Obvezna je namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. 

 

Za zagotavljanje omejevanja epidemije COVID-19 je nujno odgovorno obnašanje vseh. Le dosledno 

upoštevanje navodil zdravstvene stroke lahko prepreči rast števila okužb ter dolgotrajne omejitve iz naslova epidemije.  

 

Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane poziva k doslednemu upoštevanju veljavnih 

prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2. OSTANIMO 
ODGOVORNI!   

 

O nadaljnjih korakih in ukrepih glede preprečevanja širitve virusa bo Občina Ankaran občanke in občane sproti obveščala. 
V vsakem primeru pa velja, da se občane poziva k spremljanju vseh sredstev javnega obveščanja.  

 
Varujmo Zdravje! 

 

 
 

 
           OBJAVLJENO:  -        Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si, 

− Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center,  

− FB profil Občine Ankaran. 
 
            V VEDNOST:     -       Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Odsek za zdravje in zdravstveno varstvo, po elektronski pošti, 

− Občina Ankaran, Občinska uprava, Oddelek za javno varstvo in zaščito, Odsek za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito; 
po e-pošti, 

− Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Koper, po elektronski pošti izpostava.kp@urszr.si.   

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Občina Ankaran 

Podžupanja: 
 

Barbara Švagelj 
 

  

 

 

Občina Ankaran 

Župan: 
 

Gregor Strmčnik 
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