OBVESTILO IN PRIPOROČILA OBČANOM ŠT. 8/30.04.2020!
Vlada RS je na dopisni seji in na 14. redni seji sprejela načrt postopnega sproščanja omejitvenih
ukrepov, uvedenih zaradi epidemije koronavirusa S tem je, zaradi odgovornosti državljanov in
upoštevanja navodil in ukrepov pristojnih služb ter občutnega padanja okuženih s
koronavirusom, omilila nekatere, do sedaj veljavne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi.
ODPRAVA PREPOVEDI GIBANJA IZVEN OBČINE STALNEGA ALI ZAČASNEGA
PREBIVALIŠČA
Vlada je izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih,
površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 30. aprila 2020.
S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega
prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet
nadaljnjih ukrepov sproščanja.
.
Še vedno se s tem odlokom zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in
prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni
odlok ne določajo drugače.

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ZAČASNI PREPOVEDI PONUJANJA IN
PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM V RS
Zaradi postopnega sproščanja ukrepov se s predlaganim Odlokom o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dopolnjuje izjeme,
za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev, pri katerih je ob upoštevanju
navodil NIJZ možno zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je manjša
možnost okužbe, ker se izvajajo na prostem izven zaprtih prostorov, kot so na primer odprte
terase in vrtovi gostinskih lokalov. Odprle se bodo lahko v ponedeljek, 4. maja.
Sprostitev storitve nepremičninskega posredovanja se pridruži že sproščenim storitvam na
področju zavarovalniškega posredovanja, ki je bilo potrebno zaradi sprostitve tehničnih
pregledov vozil.
Zaradi povečanega tveganja zaradi neoskrbovanih naprav s strani stroke, je bilo sprejeto
stališče, da se predlaga sprostitev na področju dimnikarske dejavnosti.
Vključujejo se storitve na področju tekstilne, usnjarske in obutvene dejavnosti, dodaja se tudi
izdelava ključev.
Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov, se s 4. majem lahko vključi tudi druge storitve na
področju dejavnosti higienske nege, kot sta masaža in pedikura.

NAKUPOVANJE STAREJŠIH OD 65 LET, INVALIDOV IN NOSEČNIC
Vlada RS je spremenila ukrep, ki se nanaša na ranljive skupine, med katerimi so invalidi,
starejši od 65 let in nosečnice. Tako je vlada prodajalnam naročila nov enotni časovni okvir, ki
je namenjen nakupom ranljivih skupin potrošnikov, in sicer od 8. do 10. ure. Priporočajo, da
ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, ker druge
skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Izkazovanje z osebnim dokumentom
ni več potrebno.
POSTOPNO ODPIRANJE VRTCEV IN ŠOL PREDVIDENO ZA 18. MAJ
Šole in vrtce bodo predvidoma odprli z 18. majem in zaenkrat samo za določene skupine in
razrede, odpiranje pa bo premišljeno s pripravljenimi smernicami za učitelje, učence in starše.
Smernice bodo pripravljene v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za zdravje. Vrnitev v
šolske klopi bo potekala postopoma: najprej bodo zagotovili pogoje za odprtje vrtcev, prvih treh
razredov osnovne šole ter zaključnih letnikov srednjih šol. Sledili bodo 9. Razredi, ostali učenci
od 4. do 8. razreda bodo šolsko leto zaključili na daljavo.
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,…
Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali
poostren nadzor.

Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z
odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna
oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik
storitev.
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

