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Sporočilo za javnost
Istrske občine omejile poslovanje s strankami

Župani Občine Piran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Ankaran so sprejeli
odločitev o omejitvi poslovanja občinskih uprav, občinskih komunalnih podjetij, občinskih
javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Namen ukrepov je zajeziti širjenje okužbe z novim
virusom SARS-CoV-2.
Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane, navedene ustanove bodo v času
uradnih ur dosegljive prek telefona, pošte in elektronske pošte. Ukrep začne veljati z
jutrišnjim dnem, 13. marca 2020.
Vsaka občina bo podrobneje predstavila svoje ukrepe na spletni strani, preko družbenih
omrežij in na vhodnih vratih občinskih stavb ter krajevnih skupnosti, občinska komunalna
podjetja in javni zavodi pa na svojih objektih in prek svojih komunikacijskih kanalov.
Občina Izola
V času uradnih ur bomo na Občini Izola dosegljivi na telefonski številki 05 66 00 107 kabinet župan, 66 00 100 - centrala, 66 00 350 - številka občinskega inšpektorata in +386 51
442330 - dežurna številka občinskega redarstva. Omejitev za stranke velja tudi na krajevnih
skupnostih, kjer bodo do nadaljnjega ravno tako dosegljivi na telefonskih številkah: 642 11
70 - KS Jagodje - Dobrava in KS Korte in 051 259 576 ter KS Haliaetum, KS Izola staro
mesto in KS Livade na telefonski številki . V primeru, če morate oddati vlogo ali drugo
dokumentacijo, jo oddajte v poštni nabiralnik, ki je nameščen na pročelju občinske stavbe
na Sončnem nabrežju 8.
Mestna občina Koper
V času uradnih ur bomo dosegljivi na telefonski številki 05 66 46 100 (centrala) oziroma na
drugih številkah posameznih uradov (https://www.koper.si/sl/kontakti-2/), poslovali pa
bomo tudi po pošti in elektronski pošti obcina@koper.si. Številka občinskega inšpektorata
MOK je 041 627 286, oziroma brezplačna številka 080 44 49.
Krajevne skupnosti bodo dosegljive samo prek telefona, in sicer ob delavnikih, med 9. in 11.
uro. Telefonske številke za posamezne krajevne skupnosti so:
- KS Hrvatini, KS Semedela, KS Za gradom: 051 672-551
- KS Črni Kal, KS Gračišče, KS Zazid, KS Rakitovec, KS Podgorje: 041 760-941
- KS Škofije, KS Olmo Prisoje: 041 698-435
- KS Bertoki, KS Koper–center, KS Žusterna: 040 662-624
- KS Marezige, KS Gradin, KS Vanganel: 041 649 032
- KS Pobegi – Čežarji, KS Sv. Anton, KS Škocjan: 030 610-142
- KS Boršt: 040 699-234
- KS Šmarje: 051 369-212

-

KS Dekani: 05 658 00 83

Občina Piran
V času uradnih ur občinske uprave občine Piran in Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Občine Piran in občine Ankaran bomo dosegljivi izključno po telefonu 05 67 10 300 in
elektronski pošti obcina.piran@piran.si. Navedeno velja tudi za poslovanje krajevnih
skupnosti. Kontakti krajevnih skupnosti so navedeni na občinski spletni strani.
Občina Ankaran
V času uradih ur bomo na Občini Ankaran dosegljivi na telefonski številki 05 66 53 000 –
Sprejemna pisarna Občinske uprave, 05 66 53 080 - številka medobčinskega inšpektorata in
080 10 55 - dežurna številka medobčinskega redarstva, poslovali pa bomo tudi po pošti in
elektronski pošti: info@obcina-ankaran.si.
Lep pozdrav z Občine Piran.

