OBVESTILO IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 7/22.04.2020!
V času izbruha epidemije koronavirusa so državne institucije izdale že veliko ukrepov in
navodil, katere smo v večji meri upoštevali in z njimi upočasnili napredovanje epidemije
izbruha koronavirusa.
Vlada Republike Slovenije je z 18. aprilom 2020 izdala spremembo Odloka o začasni splošni
prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji
ter prepovedi gibanja izven občin. S tem je omilila nekatere, do sedaj veljavne prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi.
VZDRŽEVALNA DELA IN SEZONSKA OPRAVILA
Posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega
gospodinjstva, je zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil dovoljen prihod, odhod
in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno
zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali
javni poti.
Pri tem gibanju in zadrževanju pa v občini zadrževanja ni dovoljen dostop do različnih storitev,
razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča.
Pri gibanju in zadrževanju v drugi občini pri vzdrževalnih delih in sezonskih opravilih mora
imeti posameznik pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, s katero dokazuje
pravico do uporabe zemljišča ali objekta iz prvega odstavka tega člena in lastnoročno
podpisano čitljivo izjavo, ki je priloga tega obvestila.
DOSTOP DO PARKOV IN ŠPORTNO-REKREACIJSKA DEJAVNOST
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča.
Posameznik lahko, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na
prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča, izvaja športno-rekreacijsko
dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, joga) ali izvaja takšno športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki
(npr. tenis, badminton, balinanje).
Vlada je spremenila tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev
potrošnikom v RS, ki dovoljuje dodatno odpiranje še nekaterih prodajaln in salonov z 20.
aprilom 2020:
DODATNO ODPRTJE PRODAJALN IN SALONOV:
- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalacijski material, tehnično blago
ali pohištvo,
- specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles,
- kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in
- vzdrževanja tehničnega blaga,
- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih
vozil
- in koles (vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),

-

storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do
stikov s potrošniki (vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik
s potrošniki,
športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah
za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

S 4. majem pa se bodo dodatno odprle še:
- prodajalne do velikosti 400 m2 prodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih
centrih,
- frizerski in kozmetični saloni,
- saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST
Obveščamo vas, da je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju še
vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. V obdobju, ko je za
posamezno območje razglašena velika požarna ogroženost, je prepovedano kuriti, požigati,
odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti kresove,
požigati na območju ob infrastrukturnih objektih,…

Hvala vam, da ste odgovorni in se držite navodil in ukrepov pristojnih služb!
ŽELIMO VAM VESELE PRIHAJAJOČE PRAZNIKE TER OSTANITE ZDRAVI!

INFO: 02 577 67 50, 041 528 678
E-mail: obcina@velika-polana.si
OBVESTILO – VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
Spoštovani starši!
Obveščamo vas, da bomo od 22. 4. 2020 do vključno 8. 5. 2020 zbirali vloge za vpis v vrtec
Velika Polana za šolsko leto 2020/2021, tokrat, zaradi trenutnih razmer, na daljavo.
Vloge za vpis v vrtec nam lahko izpolnjene in skenirane (fotografirane) pošljete na e-naslov:
mirjam.tornar@os-velikapolana.si ali pa jih pošljete po navadni pošti na naslov: OŠ Miška
Kranjca Velika Polana, Enota vrtec, Velika Polana 215 b, 9225 Velika Polana.
Vlogo za vpis najdete na šolski spletni strani vrtca, v kolikor pa bi potrebovali vlogo za vpis v
tiskani obliki, nam sporočite v tajništvo šole na tel. št. 02/5735-840 ali na e-naslov:
o-mkvpolana.ms@guest.arnes.si
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana, enota vrtec

