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KRIZNI ŠTAB ZA SOOČENJE 
Z EPIDEMIJO COVID-19 

− OBČANKAM IN OBČANOM, 
− STARŠEM VRTČEVSKIH IN ŠOLSKIH OTROK, 

− SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE 
NARODNOSTI, 

− OSNOVNI ŠOLI ANKARAN, 

− DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM 
ORGANIZACIJAM, 

− POSLOVNIM PARTNERJEM, 
− ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

DATUM:  31. 3. 2021  
 

 

ZADEVA: KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 27 
 

Skladno z odločitvijo vlade RS je od 1. do 11. aprila 2021 odrejeno popolno zaprtje države, zaradi česar v tem 

času v Ankaranu ne bo testiranj na koronavirus sars-cov-2 s hitrimi antigenskimi testi (HAT).   
 

.OSTANIMO ODGOVORNI !. 
 

Vlada je sledila predlogu strokovne skupine in sprejela odločitev o zaprtju države od 1. do vključno 11. aprila 2021. 
Ukrepi so sprejeti zaradi ponovne hitre rasti okužb ter ocene, da bo stopnja precepljenosti, ki resno pomaga pri 

zaustavljanju epidemije, dosežena v juniju oz. na začetku poletja.  
 

S 1. aprilom je gibanje je omejeno na statistično regijo. Posameznik se lahko giba v regiji, kjer ima stalno ali začasno 
prebivališče (na enem naslovu prebivanja). Odlok pa določa nekatere izjeme, kot so denimo prihod na delo, opravljanje 

gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
pomoč osebam in stik z otrokom ter dostop do nekaterih storitev. V teh primerih mora imeti posameznik pri sebi dokazilo 

za upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano izjavo. Prehajanje med regijami pa je dovoljeno tudi 

posamezniku, ki predloži negativen rezultat PCR-testa na okužbo z novim koronavirusom, dokazilo o cepljenju ali o tem, 
da je prebolel covid-19. Omejitev gibanja v nočnem času je nespremenjena in velja med 22. in 5. uro zjutraj. 
 

Izjemoma je dovoljen prehod med regijami na veliko noč v nedeljo, 4. aprila 2021, za obisk najožjih sorodnikov, 

pri čemer je tako združevanje mogoče zgolj v primeru dveh družin. V času velike noči se bo lahko na zasebnih površinah 
družilo največ šest ljudi iz največ dveh gospodinjstev. Otroci do 15. leta v to omejitev ne štejejo. 
 

Znova so prepovedana vsa zborovanja in shodi, prav tako ni več dovoljeno zbiranje do 10 ljudi. Rekreacija je 

dovoljena posamezno ali v skupinah v okviru gospodinjstva in družine, vendar le na prostem ob upoštevanju medsebojne 
razdalje in ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Znova je obvezno nošenje mask tudi na prostem, 
katerih cilj je zajezitev prenos okužbe s kapljicami ali prek zraka. 
 

Od 1. do vključno 11. aprila bo pouk potekal na daljavo, vrtci bodo zaprti. Pri tem bo zagotovljeno nujno varstvo 
za otroke v vrtcu in prvem triletju osnovnih šol, če so njihovi starši zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture, zavodih s 

področja vzgoje in izobraževanja, socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter v poklicnih gasilskih enotah.  
 

Ukrepi znova močno omejujejo gibanje in delovanje, a jih je treba razumeti kot sredstvo v boju proti 
virusu. Občina Ankaran se ob tem vsem občanom zahvaljuje za dosledno in odgovorno ravnanje ter 

upoštevanje veljavnih ukrepov.  
 

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; Oddelek za javno varstvo in zaščito/Odsek za  
                                    varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje in zaščito; po e-pošti, 

                            -       Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije po elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si;  
                            -       NIJZ, po elektronski pošti na naslov: info@nijz.si;   
                            -       Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Regijski center za obveščanje Koper, po elektronski pošti izpostava.kp@urszr.si.     

 

 Civilna zaščita 

Poveljnik: 

 
Marko Žitko 
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