OBVESTILA IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 4/30. 3. 2020
Spoštovane občanke in občani!
Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela Zakon o interventnih ukrepih za
omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in
gospodarstvo. Prvi paket ukrepov izboljšuje socialni položaj ljudi – samozaposlene, upokojence,
študente, večje družine. Več na: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-vlada-sprejelaprotikoronapaket/
ODLOK O ZAČASNI SPLOŠNI PREPOVEDI GIBANJA IN ZBIRANJA LJUDI NA
JAVNIH MESTIH IN POVRŠINAH V REPUBLIKI SLOVENIJI TER PREPOVEDI
GIBANJA IZVEN OBČIN
Vlada RS je sprejela Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih
mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin. Z odlokom se zaradi zajezitve in
obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje:
- gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah,
- dostop na javna mesta in površine,
- gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa
drugače.
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja
nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb za posameznike dovoljeno 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,
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
- dostop do storitev za nujne primere,
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do
drugih oseb za posameznike dovoljeno za:
- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih
pripomočkov,
- dostop do mest za prodajo hrane za živali,
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in trgovin za prodajo semen, krmil..
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
- dostop do avtom. servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme.
Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar
le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

V času razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) je posameznik s
stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v
času razglašene epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega ali
začasnega prebivališča. Za nadzor nad izvajanjem odloka lahko župan na območju svoje občine
uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite
naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma
obvesti najbližjo policijsko postajo.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem dovoljuje tudi:
- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za
prevoz na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.
NAKUP V TRGOVINAH MED 8. IN 10. URO ZJUTRAJ LAHKO OPRAVIJO
INVALIDI, UPOKOJENCI IN NOSEČNICE
Skladno z novim vladnim odlokom od polnoči velja, da je nakupovanje v trgovinah med 8. in
10. uro zjutraj omogočeno samo tako imenovanim ranljivim skupinam, kot so invalidi, starejši
in nosečnice. Upokojenci lahko nakupe opravijo samo v tem časovnem terminu!
OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE ALI DRUGE OBLIKE ZAŠČITE, KI
PREKRIJEJO NOS IN USTA TER ZAŠČITNIH ROKAVIC NA ZAPRTIH JAVNIH
KRAJIH
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena, je ob
upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge
oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos
in usta ter zaščitnih rokavic.
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po Zakonu o nalezljivih boleznih. Izvajanje odloka
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.
DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE IN POMOČ PRI OSKRBI:
Občina Velika Polana izvaja vse naloge in zagotavlja normalno delovanje, vendar nima uradnih
ur. Občina bo v primeru za posameznike, ki bodo to nujno potrebovali, organizirala oskrbo za
občane, ki so oboleli, so v domači oskrbi, nimajo pomoči svojcev in nimajo možnosti oskrbe s
hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se za pomoč obrnejo na nas, kjer vam bomo
uredili najnujnejše.

Kontakt: 02 577 67 50
041 528 678
elektronska pošta: obcina@velika-polana.si.
ZBIRNI CENTER: ponedeljek 14.00 – 17.00 , petek 11.00 – 14.00 ure
Zbirni center je odprt po urniku. Pozivamo vas, da sortiranje odpadkov opravite sami!
Spoštovane občanke in občani!
Z navedenimi ukrepi želimo omejiti širitev epidemije koronavirusa, kar je pa v veliki meri
odvisno tudi od vas samih.
Pozivamo vas, da se vseh ukrepov strogo držite, ker je za vse življenjskega pomena!
V primeru, da želite ta obvestila prejemati v elektronski obliki, nam pošljite vaš naslov na:
obcina@velika-polana.si.

