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CORONA VIRUS SARS-CoV-2

BOLEZEN COVID-19

Ankaran, 14. 4. 2021 9 

ZAŠČITNI UKREPI, TESTIRANJE IN CEPLJENJE SO EDINA PRAVA POT! 
 

Svet je že več kot leto dni v primežu pandemije virusne bolezni COVID–19. Soočamo se z boleznijo, za katero 
ni zdravila in do pred kratkim zanjo ni bilo niti cepiv. Omejitve in ukrepi, ki smo jih sprva sprejeli z 
razumevanjem, kasneje pa z nezadovoljstvom, naveličanostjo in tudi z nezaupanjem, so postali nova 
stvarnost. Svet se po svojih najboljših močeh bori za povratek v normalnejše življenje, hkrati pa se spopada z 
že tretjim valom epidemije. Bolj kot kdajkoli prej je jasno, da za izkoreninjenje bolezni zgolj omejitve ne bodo 
zadoščale. Iz dosedanjih izkušenj smo se naučili, da lahko največ naredimo sami. S samozaščitnim in 
odgovornim vedenjem, rednim umivanjem rok in razkuževanjem, prezračevanjem prostorov, ohranjanjem 
medosebne razdalje in nošenjem mask ter rednim testiranjem preprečujemo širjenje okužb in pomembno 
vplivamo na to, da število obolelih v naši skupnosti ne raste. V Ankaranu smo se dobro izkazali! 

S cepljenjem smo najprej zaščitili starejše in bolne. Ob ponovnem odprtju šole in vrtca pa smo kot skupnost 
znova stopili skupaj z zavedanjem, da je treba zaščititi najšibkejše, tokrat otroke! Ne s protestnimi zborovanji, 
ne s peticijami in ne z bojkoti – ti namreč virusa ne bodo zaustavili! – temveč z razumevanjem in treznim, 
odgovornim ravnanjem. Naš cilj je ohraniti šolo odprto do konca šolskega leta, zato se potrudimo še teh nekaj 
tednov in omogočimo našim otrokom šolanje, kot si ga zaslužijo. Omogočimo devetošolcem, da z valeto 
zaključijo svoje osnovnošolsko izobraževanje in se od sošolcev in osebja poslovijo s kar najlepšimi spomini na 
otroštvo, ki so ga preživeli v šolskih klopeh. Omogočimo maturantom, da dostojno maturirajo. Študentom, da 
zaključijo letnik, diplomirajo. Ohranimo šole in vrtce odprte! To je naša skupna dolžnost! 

Testiranja, ki jih je Občina Ankaran začela redno izvajati konec preteklega leta, so v Ankaranu postala 
dobrodošla praksa, dejstvo, da se občani zavedamo izjemnega pomena testiranja in odkrivanja okužb, pa je 
zelo spodbudno. Že ena sama neodkrita okužba v družini lahko pomeni en ali dva razreda otrok, ki bodo zaradi 
širjenja okužbe primorani znova ostati doma in se šolati na daljavo namesto v šolskih klopeh.  

Naše vedenje je ključno pri ponovnem vzpostavljanju zdrave družbe. Zato bodimo zgled še naprej, spoštujmo 
ukrepe, varujmo sebe in drug drugega, preprečujmo prenos okužb, testirajmo se. In ko pridemo na vrsto za 
cepljenje, se cepimo. Le precepljenost bo zagotovila povratek v normalno življenje.   

Vsem občankam in občanom se iskreno zahvaljujem za dosledno in odgovorno ravnanje v tem zahtevnem 
letu. Vaš osebni prispevek k dobri epidemiološki sliki v Ankaranu je neprecenljiv. Bodimo odgovorni še naprej.

Varujmo Zdravje!

Gregor Strmčnik



TESTIRANJE in CEPLJENJE!
VELJAVNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSNE BOLEZNI

 Vir: www.gov.si  
 

Vlada RS je 9. aprila 2021 objavila prenovljen načrt sproščanja ukrepov za zajezitev 
epidemije covid-19, ki opredeljuje prehajanje med različnimi fazami epidemije 
koronavirusne bolezni in sproščanje/zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. 
Ukrepi temeljijo na številu okužb in številu hospitaliziranih bolnikov.  

 

Na zmanjševanje okužb lahko vlada le delno vpliva s sprejemanjem omejevalnih ukrepov, 
odločilno vlogo pa imamo pri tem državljani sami. Le z doslednim samozaščitnim ravnanjem 
ter spoštovanjem veljavnih ukrepov in omejitev lahko zmanjšamo širjenje okužb in število 
hospitaliziranih bolnikov ter s tem omogočimo vračanje življenja v običajne tire. S svojim 
obnašanjem lahko omejimo prenos virusa in vplivamo na doseganje zelene faze ter odpravo 
omejitev. Pot do tega ni lahka, vendar se trud vedno poplača. Doseganje zelene faze je v 
največji meri odvisno od nas. 
 

Ponovno množično testiranje na koronavirus  s hitrimi antigenskimi testi bo v 
petek, 16. aprila 2021, od 9. do 17. ure v prostorih 

občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2 (center Ankarana). 



 
Za preprečevanje širjenja okužb je ob spoštovanju veljavnih predpisov ključno predvsem 
samozaščitno vedenje:  
 

12. 4. 2021 
 
 

Omejitev gibanja v nočnem času (med 22. in 5. uro) je odpravljena.  
Začasno je omejen prehod med statističnimi regijami, razen za: prihod/odhod na delo in 
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 oz. oskrbe/nege družinskih članov ali če gre za izvajanje 
starševske skrbi in stikov z otrokom; dostop do lekarn, zdravstvenih in sanita rnih 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 s toritev za osebe s posebnimi 
potrebami; dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču 
osebe, kot so v statistični regiji prebivališča ali jih v regiji prebivališča ni; izvajanje vzdrževalnih 
del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva; 
potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega 
prebivališča v Republiki Sloveniji; nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik 
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba/drugim dokazilom. 
Prehajanje med statističnimi regijami je dovoljeno tudi s predložitvijo: negativnega 
rezultata PCR testa na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur; potrdila o pozitivnem rezultatu testa 
PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev; potrdila zdravnika o 
prebolelosti COVID-19; dokazila o cepljenju zoper COVID-19. 
Pri prehajanju med statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo  
in lastnoročno podpisano izjavo. Posameznik, ki ima stalno in začasno prebivališče v 
različnih statističnih regijah, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja .  
Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, razen za ožje družinske člane ali člane skupnega 
gospodinjstva. Prepovedane so vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. 
Uresničevanje verske svobode je dovoljeno v skladu s priporočili NIJZ in z odlokom. 

12. 4. 2021 
 

Začasno se prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na območju RS. Prepoved ne velja za: lekarne, bencinske servise, finančne storitve, 
geodetske storitve, pošto, dostavne službe, dimnikarske storitve, gradbena dela pri izvajanju 
katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki in storitve, ki se opravljajo na prostem (npr. 
zunanja ureditev), osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, vključno s prodajo 
kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošnik i, med 5. in 22. 
uro (pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno), čistilne servise 
in čistilnice, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja 
motornih vozil in koles, druge servisne delavnice, druge nujne storitve za zagotavljanje 
varnosti zdravja; opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave, opravljanje 
dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za 
svoje zaposlene oz. varovance. Izjeme s pogojem testiranja zaposlenih: trgovinska dejavnost, 
storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege (frizerski, kozmetični saloni, 
pedikura, manikura, nega telesa), individualne nezdravstvene in terapevtske storitve, 
individualne storitve strokovnega izobraževanja in usposabljanja, storitve turističnih agencij, 
storitve salonov za nego živali. Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja 
dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 m2 na stranko 
oz. na 10 m2 na stranko na odprti tržnici.  



12. 4. 2021 
 

Začasno se prepoveduje ponujanje kulturnih in kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v RS, prepoved ne velja za: knjižnice, muzeje in galerije; storitve ponujanja 
dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih 
površinah z nepremično kulturno dediščino. 

12. 4. 2021 
 

Začasno se omejuje izvajanje dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih 
vozil, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, teoretičnih in praktičnih delov vozniških 
izpitov in drugih storitev (odlok) ob upoštevanju priporočil NIJZ; osebe, ki izvajajo navedene 
storitve, enkrat tedensko izvedejo testiranje s PCR ali hitrim testom. Veljavnost vozniških 
dovoljenj in prometnih dovoljenj (vključno z zavarovanjem motornih vozil), ki je zaradi 
začasne prepovedi potekla v obdobju od 1. do 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021. 

12. 4. 2021 
 

Javni prevoz se izvaja v skladu s priporočili NIJZ , za voznika in potnike je obvezna uporaba 
zaščitne maske. Obratovanje žičniških naprav in smučarskih prog je dovoljeno s skladu s 
priporočili NIJZ, upravljalec naprav mora zagotoviti testiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi testi v 
organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.   

12. 4. 2021 
 

Športno gibalne dejavnosti in proces športne vadbe nista dovoljena. Izjema so: športniki 
olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda; športniki v starostnih 
kategorijah kadeti in mladinci; poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let; dovoljena je 
brezkontaktna rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oz. v skupini do deset vadečih 
ob vzdrževanju 2 metrov razdalje.  

12. 4. 2021 
 
 

Prehajanja državne meje: osebo, ki prihaja iz držav/administrativnih enot držav na rdečem 
seznamu, se napoti v karanteno na domu, razen če ob vstopu v RS predloži: negativni PCR 
test na prisotnost virusa SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali potrdilo o 
pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od 6 mesecev; 
potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 
6 mesecev ali dokazilo o cepljenju zoper COVID-19. Test mora biti opravljen v državi član ici 
EU ali schengenskega območja. Izjeme so navedene v Odloku o določitvi pogojev vstopa v 
RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. 

26. 3. 2021 Ukrepi na področju postopkov zaradi insolventnosti pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 se podaljšajo do 30. 6. 2021.  

Vir: www.gov.si   

 

NOŠENJE MASKE, RAZKUŽEVANJE ROK, SKRB ZA HIGIENO KAŠLJA IN VZDRŽEVANJE 
MEDSEBOJNE VARNOSTNE RAZDALJE SO V ZAPRTIH JAVNIH PROSTORIH OBVEZNI. NA 

ODPRTIH JAVNIH KRAJIH JE MASKA OBVEZNA, ČE NI MOGOČE ZAGOTOVITI MEDOSEBNE 
RAZDALJE 1,5 m. 

 

Z MNOŽIČNIM TESTIRANJEM DO VARNEJŠEGA OKOLJA  
 

Vse od izbruha epidemije COVID-19 marca 2020 skuša Občina Ankaran v največji možni meri 
zaščititi svoje občane in obiskovalce. Uvedeni so bili številni ukrepi za zajezitev širjenja 
epidemije, a dejstvo je, da poleg spoštovanja priporočil stroke in samozaščite, lahko največ 
za preprečitev širjenja virusa naredimo s testiranjem in cepljenjem prebivalstva.  
 

S tem namenom občina od decembra 2020 izvaja redna množična testiranja prebivalstva s 
hitrimi antigenskimi testi na COVID-19. Zgledu so sledile tudi ostale občine slovenske Istre, 
kar je zaradi povezanosti in nedeljivosti tega prostora, prepletenega z rednimi dnevnimi 



migracijami med občinami, še toliko bolj pomembno. S hitrimi antigenskimi testiranji izločamo 
okužene občane ter preprečujemo širjenje virusa, predvsem pa vnos slednjega v šolo in vrtca, 
ki delujeta v Ankaranu. Hkrati tako pomagamo prebivalcem, ki za opravljanje svojih dejavnosti 
potrebujejo negativne teste na COVID 19, saj jim testiranj ni treba opravljati v drugih občinah.  
 

Veseli dejstvo, da sta ozaveščenost in 
odgovornost prebivalcev in obiskovalcev 
Ankarana na visoki ravni. Kljub 
dnevnemu naraščanju števila tistih, ki 
testiranja ne potrebujejo več bodisi zato, 
ker so bolezen preboleli, bodisi zato, ker 
so bili cepljeni,  je udeležba na testiranjih 
vse večja. Do sedaj je bilo v Ankaranu na 
devetih testiranjih od 2.487 odvzetih 
vzorcev odkritih 19 pozitivnih. Sliši se 
malo, vendar če pomislimo, da bi vsaka 
pozitivna oseba lahko nevede okužila še 
vsaj štiri druge, številka za tako majhen 
kraj, kot je Ankaran, ni več zanemarljiva.  

 

Občina bo nadaljevala z rednimi tedenskimi testiranji. Ostanimo odgovorni in se jih še 
naprej udeležujmo, takoj, ko bo mogoče, pa se udeležimo cepljenja. Samo tako bomo 
ponovno deležni tistih trenutkov, ki nam jih epidemija jemlje.  
 

                                                                                                               Civilna zaščita Občine Ankaran 

 

Ponovno množično testiranje na koronavirus  s hitrimi antigenskimi testi bo v 
petek, 16. aprila 2021, od 9. do 17. ure v prostorih 

občinske uprave Občine Ankaran, Regentova 2 (center Ankarana) . 

 
»NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD – CEPIMO SE« 
 

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito 
spremenila naša življenja, in v tem trenutku so učinkovita cepiva edino realno upanje, da se 
epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni. K preprečevanju širjenja  virusa lahko 
pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo priporočena 
zaščitna ravnanja. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih 
pa je cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in 
posledicami, ki jih prinaša covid-19.  
 

Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak , tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, 
da imajo težji potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji. Med skupinami, ki 

Z rednimi testiranji omejimo prenos okužb. Foto: Občina Ankaran 



jim Svetovna zdravstvena organizacija in centri za nadzor bolezni še posebej priporočajo 
cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki predstavljajo več kot 30 odstotkov 
vseh okuženih v Sloveniji. 
 

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je 
odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi 
enake, točno določene, postopke testiranja 
in ocenjevanja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-
19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, 
v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi 
in čeprav je bila časovnica strnjena, se je 
upoštevalo vse pomembne vmesne korake.  
 

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je v 
rokah vsakega posameznika, a je odgovornost do drugih v rokah nas vseh.  Cepljenje proti 
covidu-19 je tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim 
zapletom. Ko bomo na vrsti, se cepimo –  s tem izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas. Za 
uspešno obvladovanje epidemije stopimo skupaj, nalezimo se dobrih navad in se cepimo v 
čim večjem številu.  
 

Dodatne informacije: www.cepimose.si (posebna spletna stran NIJZ)  

                                                                                                                                           NIJZ, OE Koper 

 
KLICNI CENTER ZA POMOČ OBČANOM deluje 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, higienskih 
pripomočkov in zdravil starejšim osebam ter informacije glede nujnih služb in drugih pomembnih 
storitev. Vljudno prosimo, da o možnostih oskrbe obvestite tudi starejše, ki nimajo dostopa do 
spleta. Stroške storitve v celoti krije Občina Ankaran.  

 

PRIVAJANJE NA NOVE RAZMERE V ŠOLI IN VRTCU  
 

Bolj kot kadarkoli prej se je rek «Veselo na delo« odražal v veselju ob ponovnem odhodu v 
vrtec, šolo in na delo – pri otrocih, učencih, starših in zaposlenih v našem zavodu . Ob 
ponovnem snidenju smo se v šoli in vrtcu veliko pogovarjali z otroki, starši in zaposlenimi , 
opravili anketo med strokovnimi delavci šole in evalvirali naše delo v času pouka na daljavo s 
ciljem vzpostavitve konstruktivnega odnosa, ki bo pripomogel k uspešnemu in učinkovitemu 
delu v OŠV Ankaran. Prehod na pouk v živo je od vseh nas terjal hitro, a previdno delo: 
uvajanje, ponavljanje, utrjevanje, spoznavanje, iskanje organizacijskih rešitev, spremljanje 
navodil in priporočil. Prav vsak izmed nas je bil neštetokrat postavljen pred izziv današnjega 
časa in iskal pot, kako s čim manj stresa ohraniti normalnost in hkrati dobro opraviti svoje 
delo. 



V OŠV Ankaran smo analizirali doživljanje učenja in poučevanja na daljavo, organizacijo in 
potek dela, zadovoljstvo z uporabo digitalne tehnologije in vrednotenje znanja ter ocenili 
potrebne spremembe in izboljšave. Tik pred ponovnim zaprtjem smo zaključili samooceno 
usposobljenosti za izvajanje izobraževanja na daljavo . Ugotovili smo, da smo bili uspešni in 
spoznali smo nove razsežnosti našega dela, hkrati pa smo dognali, kje so težave in kaj bi lahko 
opravili bolje. Ugotovili smo, da so učenci dobro usvojili cilje učnega načrta in obenem 
pridobili nova znanja na področju digitalnega sodelovanja pri pouku na daljavo ter da ima tak 
pouk tudi prednosti, saj ponuja številne izzive in vabi k drugačnemu sodelovanju. Zato je 
smotrno ta način dela izpopolniti – za primer ponovne potrebe po učenju na daljavo ali pa 
umestitve nekaterih elementov pouka na daljavo tudi v redni pouk, kjer bi to bilo smiselno.  
 

Učenci so večinoma ocenili, da je bil pouk 
na daljavo zahtevnejši in manj zanimiv kot 
pouk v učilnici zaradi pomanjkanja 
socialnega stika s sošolci in učitelji, a so 
hkrati pouk na daljavo ocenili tudi kot 
zanimiv in ustvarjalen. Največ učencev je 
pogrešalo učiteljevo razlago. Starši naših 
učencev so se izredno trudili, podpora 
domačega okolja pa je pri pouku na 
daljavo ne le dobrodošla, temveč ključna. 
Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na 
daljavo zahtevno in stresno, a so uspeli 

doseči večino zastavljenih učnih ciljev. Večjo stisko je povzročalo dejstvo, da vseh učencev ni  
bilo mogoče pritegniti k sodelovanju, jih motivirati za učenje, opravljanje dolžnosti in 
napredovanje v znanju. Trd oreh pouka na daljavo je pred stavljalo ocenjevanje na daljavo, a 
se je po vrnitvi v šolo v učilnicah nadaljevalo tako, kot v dobrih starih časih. Ocena sodelovanja 
z vsemi deležniki – učenci, starši in zaposlenimi je pokazala, da smo odlično sodelovali, 
komunicirali in uspešno reševali naš »šolski« svet. 
 

                                                                                                                                                                                             Željka Adamčič 

 

LAHKIH NOG PO ANKARANSKEM POLOTOKU  
 

Prijetne temperature in pisana narava vabijo  k preživljanju prostega časa na svežem 
obmorskem zraku. V času epidemije covida-19 je še posebej pomembno, da skrbimo za svoje 
psihofizično počutje, da se zdravo prehranjujemo, se gibljemo in smo aktivni. Sami ali v družbi 
svojih najbližjih se zato podajmo v naravo, kjer ni množic. Izkoristimo čas za športne aktivnosti 
na prostem, sprehodimo se med vinogradi in oljčniki ali po obali Ankaranskega polotoka .  
 

Podamo se lahko tudi po poteh Krajinskega parka Debeli rtič  in raziskujemo njegove 
posebnosti. Na informativnih tablah so začrtane učne poti in predstavljene številne 



 

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. 

 
 

KRIZNI ŠTAB ZA SOOČANJE Z EPIDEMIJO COVID-19 

 

zanimivosti, ki nas spominjajo in 
opominjajo na bisere, ki jih je ustvarila 
narava. Občudujemo lahko tudi stavbno 
dediščino in spomenike druge svetovne 
vojne. Med odkrivanjem naravnih lepot 
lahko veliko naredimo tudi za svoje telo 
in splošno dobro počutje. V parku so tri 
različno dolge rekreativne poti, ki se 
razlikujejo tudi po težavnosti. Na spletni 
strani www.VisitAnkaran.si   so na voljo 
zemljevidi poti in posnetki vaj za moč, ki 
jih je mogoče opraviti med hojo, s 
pomočjo računalnika pa je mogoče 
izračunati tudi porabo energije. 
 

Odločimo se lahko za krožno pot  iz 
središča Ankaran mimo Valdoltre do Resslovega gaja , kjer se sprehodimo po gozdni učni poti, 
ki se razprostira na Jurjevem hribu. Od tod lahko nadaljujemo po Poti po stezah graničarjev. 
Pešpot z informativnimi tablami nas vodi tudi po kolovozih in stezah skozi Kave, kjer so nekoč 
v kamnolomih kopali kamen, iz katerega so zgrajeni pomoli in valobran v Trstu, tlakovane ulice 
in trgi od Milj do Pirana ter obložen Bohinjski predor. V Ankaran se lahko nato vrnemo čez 
Sanatorski hrib, kjer se odpirajo razgledi na ankaransko bonifiko. Spustimo se do morja, mimo 
nekdanjega Sanatorija za tuberkulozne pljučne bolnike, školjčišča in slanega travnika, ter se 
skozi Spominski park vrnemo v središče kraja.  
 

Ob predhodni najavi lahko obiščemo tudi bližnji Mediteranski vrt in razvojni center Purissima. 
Gre za učni didaktični center, kjer lahko doživimo mediteransko pestrost in spoznamo 
tradicionalne rastline.  

Med vinogradi se lahko sprehodimo do klifa, ki je osrčje Krajinskega parka 

Debeli rtič. Foto: Jaka Ivančič 


