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Koper, 23. april 2020 

 

Po prvomajskih praznikih bodo občinske uprave postopoma okrepile svoje poslovanje 

S sproščanjem vladnih ukrepov bodo občinske uprave po prvomajskih praznikih 

postopoma okrepile svoje poslovanje, od 13. marca so namreč poslovale v prilagojenem 

obsegu in brez osebnih stikov s strankami.  

Župani občin Piran, Izola, Ankaran in Mestne občine Koper so sprejeli odločitev, da se bodo 

občinske uprave s 4. majem postopoma vrnile v normalno poslovanje, a bo delo zaradi še veljavnih 

vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno. Zato župani občanke in občane pozivajo, naj 

svoje zadeve še naprej rešujejo po telefonu in elektronski pošti, s postopnim ukinjanjem državnih 

ukrepov pa bodo občine z naslednjim korakom vzpostavile tudi vnovični osebni stik referentov s 

strankami.  

Prepričani so, da je vrnitev v ustaljene navade pomemben korak, s katerim se bomo počasi vrnili 

v normalnost, a bo še vedno treba spoštovati ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Za občanke 

in občane bodo tako znova odprte sprejemne pisarne, za poslovanje bodo veljali vsi znani ukrepi, 

kot so zaščita obraza z masko ali drugo zaščitno opremo in razkuževanje rok ob vstopu v prostor. 

Še naprej bo v veljavi ukrep prepovedi druženja in sestankov z več osebami hkrati, v primeru 

nujnih zadev je pri sestankih z več osebami nujno treba upoštevati varnostno razdaljo.  

Parkirišča znova plačljiva 

Po prvomajskih praznikih bodo začele delovati tudi javne službe upravljanja s parkirišči, s 

katerimi se znova vzpostavlja plačljiv parkirni režim. Za ta ukrep so se istrski župani odločili po 

zadnji skupščini Združenja mestnih občin Slovenije, na kateri so župani mestnih občin sprejeli 

dogovor, da bodo parkirišča od 4. maja dalje znova plačljiva.  

Istrski župani sprejeli številne ukrepe za pomoč občankam in občanom 

Istrske občine tudi sicer vse od uradne razglasitve epidemije v Sloveniji dalje delujejo usklajeno 

in skupaj sprejemajo odločitve oziroma ukrepe, katerih namen je v največji možni meri zajeziti 

širjenje koronavirusa in nuditi pomoč občankam in občanom. V zadnjih tednih so tako sprejele 

vrsto ukrepov za blažitev posledic epidemije. Hkrati župani aktivno spremljajo in izvajajo ukrepe, 

ki jih sprejema Vlada RS, in aktivno sodelujejo pri posredovanju novih predlogov ukrepov, katerih 

cilj je čim bolj pomagati občankam in občanom ter omogočiti čimprejšnji zagon gospodarstva.  

 


