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DATUM:
NAŠ ZNAK:

ZADEVA:

OBČANKAM IN OBČANOM,
SAMOUPRAVNI SKUPNOSTI ITALIJANSKE
NARODNOSTI,
OSNOVNI ŠOLI ANKARAN,
DRUŠTVOM IN DRUŠTVENIM
ORGANIZACIJAM,
POSLOVNIM PARTNERJEM,
ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

16. 4. 2020

KORONAVIRUS – OBVESTILO ŠT. 12

Dne 15. 4. 2020 je Vlada RS sprejela spremembe Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. Skladno s
sprejetimi spremembami velja:
1. Odpravljeno je obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih, namesto tega je določeno obvezno
razkuževanje rok. Obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela ostaja
v veljavi. Razkužila je dolžan zagotoviti ponudnik storitev.
2. Spremenjeni odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi
vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.
Prebivalci drugih občin morajo imeti s seboj dokazilo o lastništvu nepremičnine na območju občine, v
katero prihajajo z namenom vzdrževalnih in sezonskih del na svojih nepremičninah, ter podpisano izjavo za
dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine
prebivališča (vzorec izjave je objavljen tudi na www.obcina-ankaran.si), ki dokazuje namen prihoda v drugo
občino. Posameznik, ki prihaja v drugo občino z namenom izvajanja vzdrževalnih del in sezonskih opravil, se mora
v primeru prihoda v drugo občino zadrževati izključno na zasebnem ozemlju svoje nepremičnine ali zasebnem
bivališču. V občini zadrževanja ni dovoljen dostop do javnih storitev in tudi ne stiki z drugimi posamezniki ali
skupinami oseb.

Krizni štab Občine Ankaran za soočenje z epidemijo COVID-19 občane še naprej poziva k doslednemu upoštevanju
veljavnih prepovedi in omejitev, s čimer lahko sami pripomorejo k zajezitvi epidemije širjenja virusa SARS-Cov-2.
OSTANIMO DOMA – zaščitimo sebe in svoje bližnje!
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!
Občina Ankaran
Podžupanja:

Občina Ankaran
Župan:

Barbara Švagelj

Gregor Strmčnik
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Spletna stran Občine Ankaran: www.obcina-ankaran.si,
Oglasne deske Občine Ankaran – Ankaran center,
FB profil Občine Ankaran.
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.
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