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ZADEVA: Zaprtje malih počivališč ob AC in HC za ves promet do preklica 
preprečevanja širjenja okužb s CARS-CoV 2

z namenom

Spoštovani!

DARS, d.d ob AC / HC upravlja 12 malih počivališč in sicer:

• na Primorski AC Studenec (Sever in Jug ) in Risnik

• na Gorenjski AC Povodje (Vzhod in Zahod ) in Lipce (Vzhod in Zahod )
• na Štajerski AC Polskava (Vzhod in Zahod ) in Zima (Sever in Jug )

• Na Prekmurski AC Dolinsko Jug

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s CARS-CoV 2 smo se odločili, da jih do preklica 
Razlogi zaprtja so povezani z ukrepi, ki jih Vlada RS sprejema v zvezi z omejevanjem prometa in 

omejevanjem gibanja na občino prebivališča, hkrati s tem pa je eno od vodil naše družbe skrb za naše 
uporabnike.

zapremo.

Tako kot vi, tudi mi ugotavljamo, da se promet na naših avtocestah zmanjšuje, zato smo mnenja, da 
bomo s tem, ko bomo naše uporabnike preumerili 

sanitarije in ob tem pa zagotovljeno oskrbo z gorivom in v naprej pripravljeno prehrano in pijačo, 
poskrbeli za njihovo večjo varnost pred širjenjem okužb. Posredno s tem ščitimo tudi naše zaposlene,
ki na malih počivališčih skrbijo za odstranjevanje odpadkov in tako ekipe na naših AC _________

bazah ohranjamo zdrave.

na velika počivališča, ki imajo urejenesamo
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Ne glede na navedeno pa nam bo še naprej, tudi v času epidemije osnovno vodilo zagotavljanje 
varnosti in pretočnosti AC in HC.

Vljudno vas prosimo, da naš ukrep sprejmete z razumevanjem.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Bojan Banfi A/ 
Direktor pod/ocja

Dr. Torfiaij? Vidic 

Predsednil lopove'
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V vednost:

Mag. Andreja Knez, MZI
Uprava, g. Zorin, ga. Mazovec, g. Karabegovič, ga. Videtič, g. Polc (vsi DARS, d.d.)


