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ZNOVA KARANTENA!  
 

V jesenskem času, ki že sam značilno prinaša povečana sezonska prehladna in respiratorna obolenja, se 
je koronavirusna bolezen močno okrepila. Prvi jesenski omejevalni ukrepi niso dali želenih rezultatov; 
okužbe se še vedno zelo hitro širijo, število okuženih je zaskrbljujoče visoko. Niti razglasitev epidemije in 
zaprtje šol nista ustavila širjenja okužb. In znova smo tam, kjer smo bili že spomladi – le da je tokrat 
stanje okužb nekajkrat slabše. Znova je razglašena stroga karantena, prepovedana so vsa druženja, 
združevanja, zaprte so šole, lokali, vse trgovine z nenujnimi artikli ter nenujne dejavnosti. Zaradi zaprtja 
šol, vrtcev in storitvenih dejavnosti so številni starši znova ostali doma; nekateri ob delu od doma po 
najboljših močeh poučujejo otroke, drugi zaradi narave dela ne morejo delati od doma in so zaradi 
zagotavljanja varstva ob (delni) zaslužek, mnogi so na čakanju na delo ali so celo ostali brez dela. 
Upokojenci, nekateri izmed njih že tako osamljeni, so v strahu, kaj bi zanje okužba lahko pomenila, še bolj 
osamljeni.  
 

Za številne izmed nas je to izjemno naporno, težko obdobje. A je žal trenutna rešitev le ena: zajeziti 
širjenje okužb in tako zagotoviti, da bi zdravstveni sistem, ki skrbi za obolele s covidom-19 v okviru 
omejenih zmožnosti in opreme, še naprej zmogel pomagati vsem pomoči potrebnim. Zato sta bolj kot 
kadarkoli, vse dokler ne bo trajne rešitve, na mestu previdnost in odgovornost, do sebe in sočloveka, 
kroničnih bolnikov in drugih ranljivih skupin. Največ lahko naredimo sami, zato bodimo odgovorni.  
 

Odgovornost, solidarnost in pomoč ostajajo ključne usmeritve Občine Ankaran. Občanom, ki potrebujejo 
dnevno pomoč, je še vedno na voljo .KLICNI CENTER ZA POMOČ OBČANOM. na telefonski številki  

.051 288 197. vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Tu so na voljo vse informacije v zvezi z 

naročanjem dostave najnujnejših živil in zdravil starejšim osebam kot tudi informacije glede 
nujnih služb in drugih pomembnih storitev. 
 

TEŽKO JE, A SE JE VREDNO POTRUDITI. S PRILAGOJENIM NAČINOM ŽIVLJENJA SE BOMO NAJHITREJE 
PONOVNO PRIBLIŽALI TISTEMU ŽIVLJENJU, KI SI GA TAKO ŽELIMO NAZAJ. ZDRŽIMO, SKUPAJ. BODIMO 
ODGOVORNI IN SOLIDARNI.    
 

Varujmo Zdravje!                                                                                                                             Občina Ankaran 
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 OSTANIMO DOMA!.  

 
 

VELJAVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI 
 
Zaradi naglega porasta okužb je ob spoštovanju veljavnih predpisov ključno predvsem 
samozaščitno vedenje: 
 

26. 10. 2020 Gibanje med 21. in 6. uro je omejeno, razen v primerih: odpravljanja neposredne 
nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje; prihoda in odhoda na delo ter 
izvajanja nujnih delovnih nalog; dostopa in nudenja storitev za nujne primere; 
opravljanja storitev dostave hrane ali zdravil; potovanja oseb, ki so vstopile v RS z 
namenom tranzita čez ozemlje RS v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v 
RS. 
 

Začasno je omejen prehod med občinami, razen za: prihod in odhod na delo ter 
izvajanje delovnih nalog; opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih 
dejavnosti; odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje; 
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; dostop 
do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja; dostop 
do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev; dostop do storitev za nujne 
primere; dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in 
upravnih organov ter organov pregona; dostop do storitev za osebe s posebnimi 
potrebami; izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali 
zemljišču za člane istega gospodinjstva; potovanja oseb, ki so vstopile v RS z 
namenom tranzita čez ozemlje RS v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v 
RS; 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. Pri 
prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo (npr. 
zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu nepremičnine, izjavo za obisk bolnega svojca, 
potni nalog za opravljanje gospodarske dejavnosti ipd.) in lastnoročno podpisano 
čitljivo izjavo.  
 

Posameznik, ki ima 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 športnorekreacijsko dejavnost, pri 
kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov (npr. tek, kolesarjenje, 
golf, joga, tenis, badminton, balinanje). 
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Pri sprehodih na zelenih površinah in športnorekreacijski dejavnosti na prostem, 
pri kateri je mogoče do drugih posameznikov vzdrževati najmanj 3 metre 
medsebojne razdalje, posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni 
treba nositi zaščitne maske.  
 

13. 11. 2020 Začasno je prepovedano zbiranje ljudi. Prepovedane so tudi vse prireditve, shodi, 
slavja, praznovanja, poroke in verski obredi. Zbiranje je dovoljeno le, če gre za ožje 
družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in 
prepovedi iz tega odloka.  
 

16. 11. 2020 Začasno se prepovedujeta ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na območju RS. Prepoved ne velja za: prodajalne, ki v pretežni meri 
prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in 
tehničnega blaga v teh prodajalnah; lekarne in prodajalne z medicinskimi 
pripomočki in ortopedskimi pripomočki; tržnice; kmetijske prodajalne; bencinske 
servise; banke, zavarovalniške storitve in pošto; dostavne službe; servisne 
delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in 
koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, 
delavnice za popravilo koles); dimnikarske storitve (podrobnejša določila v odloku); 
gradbena dela v oz. na nenaseljenih gradbiščih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, 
da ni stika s potrošniki; trafike in kioske za prodajo časopisov in revij; osebni 
prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih z zagotovljenim minimalnim stikom 
s potrošniki, in sicer od 6. do 21. ure, pri čemer konzumiranje hrane in pijače na 
javnih površinah ni dovoljeno; druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in 
zdravja; ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo. 
 

16. 11. 2020 Začasno se prepoveduje izvajanje vseh usposabljanj kandidatov za voznike 
motornih vozil in voznikov, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in 
praktičnih delov vozniških izpitov in drugih storitev, določenih v odloku. Začasna 
prepoved ne velja za izvajanje: nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in 
pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil; rednih in 
vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o 
brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga ter postopkov in nalog v tahografskih 
delavnicah. 
 

Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in veljavnost 
teoretičnega dela vozniškega izpita, ki zaradi začasne prepovedi potečejo od 
16. 11. 2020 do 30. 11. 2020, se podaljša do 31. januarja 2021. 
 

16. 11. 2020 Začasno se prepoveduje izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, stalnega 
izven-linijskega prevoza potnikov, občasnega prevoza potnikov in javnega 
železniškega prevoza potnikov v notranjem prometu, razen posebnega linijskega 
prevoza potnikov in avtotaksi prevozov. Ves čas prevoza je za voznika in potnike 
obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Iz omejitev so izvzete vse oblike 
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prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne službe javnega 
sektorja, nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito in reševanje.  
Skupini sodelavcev do največ šest oseb je v času prepovedi javnega prevoza 
dovoljena uporaba osebnega vozila za prevoz na ali iz dela.  
 

 Šole in fakultete ostajajo zaprte, pouk za učence, dijake in študente še naprej 
poteka na daljavo. Vrtci zagotavljajo le nujno varstvo.  

16. 11. 2020 Spremembe glede prehajanja državne meje: 
Izjema, po kateri so lastniki nepremičnin in plovil lahko prehajali mejo za 48 ur, ne 
da bi pri vrnitvi v državo potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v karanteno, 
ne velja več. Prav tako ni več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72 ur zunaj 
EU oz. schengenskega območja. Čezmejni dnevni delovni migrant, ki ima delovno 
razmerje v državi članici EU ali kateri od drugih držav schengenskega območja, je 
časovno omejen na 14 ur po prehodu meje. Prehod meje iz neodložljivih osebnih 
opravkov ali nujnih poslovnih razlogov velja le za nujne poslovne razloge, časovna 
omejitev je skrajšana na 12 ur. 
 

 

NOŠENJE MASKE ALI DRUGEGA POKRIVALA NOSU IN UST, RAZKUŽEVANJE ROK, SKRB ZA 
HIGIENO KAŠLJA IN VZDRŽEVANJE MEDSEBOJNE VARNOSTNE RAZDALJE JE V ZAPRTIH IN 

NA ODPRTIH JAVNIH PROSTORIH OBVEZNO.   

 
KRIZNI ŠTAB OBČINE ANKARAN VES ČAS AKTIVEN  

 
 

Občina Ankaran je že ob izbruhu epidemije sprejela ukrepe, s katerimi želi zagotoviti čim višjo 
stopnjo varnosti občanov in obiskovalcev Ankarana (odpoved prireditev in dogodkov, manjši 
obseg aktivnosti na področju družbenega in družabnega področja, skromnejša ponudba 
gostinskih storitev, osnovna infrastruktura in najnujnejše vzdrževanje na naravnih kopališčih). 
Lokalna skupnost je ob skrbi za zdravje več sredstev namenila reševanju socialnih stisk, ki 
so nastale kot posledica epidemije. Ključne občinske usmeritve ostajajo odgovornost, 
solidarnost in pomoč.  
 

Kljub preklicu epidemije Občina Ankaran svojega kriznega štaba za soočanje z epidemijo 
covida-19 s koncem maja ni razpustila. Krizni štab ves čas aktivno spremlja stanje oz. razvoj 
dogodkov s koronavirusom, lokalno in na državni ravni, zato je jesenski porast okužb in 
ponovno zaostrovanje razmer dočakal pripravljen, nove aktivnosti pa so stekle nemudoma. 
Krizni štab Občine Ankaran redno sprejema ukrepe za zaščito lokalne skupnosti, pri tem pa 
aktivno sodeluje z Upravo RS za zaščito in reševanje ter z lokalnimi in regijskimi enotami 
civilne zaščite. 
 

Štab Civilne zaščite (CZ) Občine Ankaran je bil prav tako okrepljen. Že spomladi je začel z 
nabavo osnovne opreme in aktivnim sodelovanjem s Kriznim štabom KŠ COVID-19. Vloga CZ 
je tako kot spomladi, sedaj jeseni v praksi znova močno prisotna. 
 



 

 

4 
 

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 

 

OBČINA ZAGOTAVLJA VEČ VRST POMOČI OBČANOM  
 
Pomoč ranljivim skupinam 
 

Starejšim, kroničnim bolnikom in vsem, ki storitev nujno potrebujete, je že od 26. 10. 2020 v 
Ankaranu na voljo oskrba z najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami in živili ter zdravili. 
Stroške storitve v celoti krije Občina Ankaran. 

KLICNI CENTER ZA POMOČ 
OBČANOM deluje na telefonski 
številki 051 288 197 vsak delovni dan 
od 8. do 14. ure. Tu so na voljo tako 
vse informacije v zvezi z naročanjem 
dostave najnujnejših živil, higienskih 
pripomočkov in zdravil starejšim 
osebam kot tudi informacije glede 
nujnih služb in drugih pomembnih 
storitev. 
V tem času pozivamo vse, da v duhu 
solidarnosti tudi sami pomislijo na 

tiste, ki so še posebej ogroženi in jim po svojih močeh skušamo pomagati. Vljudno prosimo, 
da o možnostih oskrbe obvestite tudi starejše, ki nimajo dostopa do spleta. 
 
Zagotovljeno nujno varstvo predšolskih otrok 
 

Staršem, ki morajo v času, ko so vrtci 
zaprti, delati in varstva ne morejo 
zagotoviti na drug način, je še 
naprej omogočeno nujno varstvo otrok, ki 
je organizirano v zmanjšanem obsegu. O 
morebitni prisotnosti otroka v vrtcu se 
morajo dogovoriti z Vrtcem Ankaran in 
vrtcem Giardino d'infanzia Delfino Blu. 
Število mest v nujnem varstvu je 
omejeno, zato so starši pozvani k 
odgovornemu ravnanju. 
 
Topel obrok za učence in dijake  
 

Učenci, dijaki in njihovi starši/skrbniki lahko v času šolanja na daljavo zaprosijo za zagotovitev 
toplega obroka. Od 11. 11. 2020 je vsem učencem, ki bi to želeli, zagotovljen topel obrok. Ta 
je za učence, ki so po odločbi centra za socialno delo upravičeni do subvencioniranega kosila, 
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še naprej brezplačen. Vsi, ki bi se želeli prijaviti na topel obrok, se lahko obrnejo na Osnovno 
šolo Ankaran prek e-naslova knjigovodstvo@osv-ankaran.si ali telefonske številke 05 662 66 
84.  
 

Brezplačen topel obrok je zagotovljen tudi 
vsem dijakom, pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne 
presega 382,82 € (3. dohodkovni razred 
otroškega dodatka oziroma 2. razred državne 
štipendije). Dijaki se za obrok prijavijo na 
svoji šoli, slednja pa bo seznam prijav 
posredovala občini dijakovega prebivališča.  
 

Kosilo pa si lahko v šoli naročijo tudi učenci, 
ki niso upravičeni do brezplačnega kosila. 

Cena obroka z nepovratno embalažo za učence od 1. do 5. razreda je 3,10 €, za učence od 6. 
do 9. razreda pa 3,20 €. Učenci ali starši/skrbniki kosilo prevzamejo pri vhodu v šolsko kuhinjo 
Osnovne šole Ankaran od 12. do 13. ure. 

 
PONOVNO VZPOSTAVLJENO REDNO RAZKUŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 
 
5. 11. 2020 je Občina Ankaran v sodelovanju s Civilno zaščito (CZ) Občine Ankaran ponovno 
vzpostavila redno razkuževanje javnih površin v občini.  
 

Vsakodnevno razkuževanje javnih površin (tržnica, otroška igrala, klopi in avtobusne postaje 
v občini Ankaran) bo izvedeno v dopoldanskem času. Pri tem je tržnica razkužena pred 
začetkom obratovanja (do 8. ure), razkuževanje avtobusnih postaj pa se prilagaja urniku 
voženj in se izvaja, ko na postajališčih ni potnikov (velja za čas normalnega delovanja javnega 
potniškega prometa).  
 

 
  

Foto: Občina Ankaran 

mailto:knjigovodstvo@osv-ankaran.si
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POZIV PROSTOVOLJCEM  
 
Občina Ankaran v času izrednih razmer zaradi 
koronavirusa krepi mrežo prostovoljcev, ki 
bodo nudili pomoč sokrajanom v primeru, če 
se bodo v prihodnjih dneh potrebe povečale. 
Iščejo se (predvsem mlajši) prostovoljci, ki bi 
želeli pomagati na naslednjih področjih: 
pomoč pri oskrbi starejših in kroničnih 
bolnikov ter oseb, ki so v izolaciji ali 
samoizolaciji; oskrba z nujnimi življenjskimi 
potrebščinami (živila, higienski pripomočki, 
zdravila); izvedba drugih nalog po navodilih 
civilne zaščite. 
Vsi, ki bi kot posamezniki želeli izraziti pripravljenost za prostovoljsko pomoč ljudem v stiski v 
času epidemije, vabljeni, da svoj kontakt in podatke (ime in priimek, telefon, elektronska 
pošta, področje dela, osebno vozilo da/ne) posredujete na naslov: odd@obcina-ankaran.si.  
Trenutno večje število prostovoljcev še ni potrebno, ker pa se zadeve hitro spreminjajo, 
potrebujemo vaš kontakt, da lahko z vami vzpostavimo stik. .HVALA, KER POMAGATE!. 

 
TELEFON ZA PSIHOLOŠKO PODPORO OB EPIDEMIJI COVIDA-19 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
je vzpostavil nov telefon za psihološko 
podporo ob epidemiji covida-19, 
katerega cilj je zagotoviti dostopno 
podporo ljudem, ki se v času epidemije in 
z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z 
različnimi stiskami. Na brezplačni 
telefonski številki .080 51 00. bodo 24 ur 
na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč 
nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in 
drugi strokovnjaki s področja duševnega 
zdravja.  
 

 
Telefon je namenjen krajšim pogovorom za: 

• čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z 
njimi povezanih odzivov; 

• podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo covid-19; 

mailto:odd@obcina-ankaran.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: 1.600 IZVODOV. FOTOGRAFIJE: OBČINA ANKARAN IN PEXELS.COM. IZREDNO 

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

 
 

• podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni covid-19; 

• podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali težavah, povezanih z delom 
od doma; 

• priporočila in podporo pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja;   

• podporo pri soočanju z osebnimi stiskami in težavami v medosebnih odnosih v času 
izolacije; 

• podporo pri drugih izzivih, ki jih prinaša trenutna situacija. 
Prijazno vabljeni, da pokličete ter v primeru stiske prejmete čustveno podporo, informacije. 
To, da se obrnemo po pomoč in delimo svojo stisko, je znak naše moči. 
 

SPREMEMBE URNIKOV POMEMBNEJŠIH ORGANIZACIJ 
 

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. Ob sobotah od 8.00 do 12.00. Dežurstvo izvaja Lekarna Koper 
(Kidričeva 2) med tednom od 19.30 do 6.30, ob sobotah od 13.30 do 
19.30 in ob nedeljah in praznikih 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 19.00. Vstop v trgovino je mogoč 
samo z uporabo vozička.  

 
 

http://www.obcina-ankaran.si/
https://www.zd-koper.si/
https://www.zd-koper.si/

