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1. Povzetek 

Mestna občina Koper (v nadaljevanju MOK) je dogajanje v zvezi s širjenjem novega koronavirusa 

SARS-CoV-2 pozorno spremljala že od decembra 2019, ko se je pojavil v mestu Wuhan na 
Kitajskem. Februarja se je Italija soočila s hitrim širjenjem virusa zlasti po severnem delu države, 

v regijah Lombardija in Veneto. Začetek marca so tako v Italiji zaprli vrtce, šole, univerze, 

prepovedali športne in druge javne prireditve ter zaprli komercialne trgovine (izjema so bile 

trgovine z živili in lekarne), čemur je kasneje sledila tudi Slovenija. 

V Sloveniji smo prvi potrjeni primer okužbe s koronavirusom zabeležili 4. marca, 12. marca je 

Slovenija razglasila epidemijo. Dan kasneje je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije 

aktiviral državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 

84200-1/2016/5 z dne 11. februar 2016.  

Prvi primer okužbe na območju MOK smo zabeležili 13. 3. 2020. Župan MOK je formalno imenoval 

krizno skupino MOK, ki je v neformalni obliki delovala že v februarju. MOK je odpovedala uradne 

ure občinske uprave za osebni stik s strankami. Kljub vsemu je občina ves čas trajanja epidemije 

zagotavljala tekočo odzivnost zaposlenih po posameznih uradih in službah ter redno odgovarjala 

na telefonske klice in elektronska sporočila strank. Vsi začeti projekti in investicije so se 

nadaljevali v skladu z zmožnostmi, aktivnosti so se prilagajale ukrepom, povezanim z zadržanjem 

izvajanja občinskega proračuna in podaljšanjem rokov nekaterih javnih objav in javnih razpisov.  

V tem času je MOK izvedla dopisno sejo občinskega sveta in sprejela številne ukrepe za 

preprečitev širjenja epidemije, poleg tega je vzpostavila bazo prostovoljcev in brezplačno dežurno 

številko, na kateri je občankam in občanom nudila vse potrebne informacije. Župan MOK Aleš 

Bržan se je ves čas trajanja epidemije usklajeval z župani sosednjih občin Piran, Izola in Ankaran 

ter mestnimi občinami članicami ZMOS-a. 

Vlada RS je 15. maja razglasila konec epidemije. S tem je Slovenija postala prva evropska država, 

ki je preklicala epidemijo. Tudi po preklicu je MOK pozorno spremljala vse ukrepe države in 

omejitve sproščala v skladu s prejetimi navodili. Ob tem je sprejela več ukrepov za blažitev 

posledic epidemije. 
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2. Epidemija v Mestni občini Koper v številkah 

 

OBDOBJE OD 12. 3. 2020 do 15. 5. 2020 

VSEBINA KOLIČINA 

Št. okuženih na območju MOK 8 

Št. okuženih s stalnim prebivališčem v MOK 13 

Št. testiranih na območju MOK 1.290 (do 25. 5. 2020) 

Št. prijavljenih prostovoljcev 260 

Št. vpoklicanih prostovoljcev 100 

Št. zaposlenih MOK, ki so izvajali druge naloge (pomagali) 14 

Št. opravljenih ur prostovoljnega dela 1.211 

Št. sodelujočih organizacij 37 

Št. zaščitnih mask nabavljenih 86.925 

Št. zaščitnih mask razdeljenih 52.088 

Št. zaščitnih rokavic nabavljenih 70.950 

Št. zaščitnih rokavic razdeljenih 61.854 

Št. zaščitnih očal nabavljenih 102 

Št. zaščitnih očal razdeljenih 65 

Št. zaščitnih oblek in predpasnikov nabavljenih 586 

Št. zaščitnih oblek in predpasnikov razdeljenih 384 

Št. nabavljenih razkužil (za roke in tla) 1.199 

Št. porabljenih razkužil (za roke in tla) 829 

Št. razdeljenih računalnikov 48 
Št. opravljenih prevozov (zdravnik, lekarna, trgovina, 
banka, pošta) 390 

Št. razdeljenih paketov hrane 576 

Št. razdeljenih toplih obrokov 15.958 

Št. otrok, ki jim je bilo zagotovljeno varstvo 3 

Št. klicev ta dežurno telefonsko MOK 370 

Št. objavljenih sporočil PR  33 

Št. objavljenih novic na spletni strani koper.si 50 

Št. uporabnikov, oproščenih plačila občinske takse 43 poslovnih subjektov 

Št. najemnikov, oproščenih plačila najemnine 
120 najemnikov 

(124 poslovnih prostorov) 

Št. letakov o pravilni uporabi maske 30.000 izvodov 
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3. Časovni pregled poteka epidemije 

Pregled ključnih datumov: 

DATUM VSEBINA DOGODKA 

31. 12. 2019 Prva zabeležena okužba s Covid-19 (na Kitajskem) 

Začetek februarja Prvi sestanek na MOK med ZD Koper in MOK 

25. 2. 2020 Sestanek z istrskimi župani in ključnimi organizacijami 

2./3. 2020 Dostava paketov za socialno ogrožene starejše osebe 

4. 3. 2020 Prvi okuženi v Sloveniji 

4. 3. 2020 Postavitev vstopne točke za jemanje brisov pred ZD Koper 

10. 3. 2020 Varnostni sosvet MOK na temo problematike širjenja koronavirusa 

10. 3. 2020 
Začetek rednih dnevnih sestankov t. i. krizne skupine MOK in predstavnikov ZD 
Koper 

12. 3. 2020 Razglasitev epidemije v Republiki Sloveniji 

13. 3. 2020 Prvi okuženi v Mestni občini Koper 

13. 3. 2020 Zagotovitev storitve prevoza hrane in zdravil na dom 

13. 3. 2020 Formalno imenovanje krizne skupine Mestne občine Koper 

16. 3. 2020 
V veljavo stopita Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v 
RS in Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v RS 

16. 3. 2020 Zagotovitev možnosti nujnega varstva otrok na domu 

16. 3. 2020 Začetek zbiranja prostovoljcev v Občinsko mrežo prostovoljcev 

16. 3. 2020 MOK preda v uporabo 4 službena vozila za namene storitev na domu 

17. 3. 2020 Začetek delitve zaščitnih sredstev upravičencem 

18. 3. 2020 Vzpostavitev dežurne številke MOK 

18. 3. 2020 Prepoved kurjenja v naravnem okolju 

20. 3. 2020 
Sprejem Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih 
prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih 

24. 3. 2020 MOK pripravi prvi sveženj ukrepov pomoči za koprske občane in poslovne subjekte 

26. 3. 2020 2. izredna dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Koper 

27./28. 3. 2020 Dostava prvega dela paketov za socialno ogrožene otroke in mladostnike 

7. 4. 2020 Dostava doniranih računalnikov osnovnim šolam 

8. 4. 2020 Videokonferenca županov P. I. K. A. 

8./9. 4 2020 Dostava drugega dela paketov za socialno ogrožene otroke in mladostnike 

9. 4. 2020 MOK začne deliti maske ranljivim skupinam občank in občanov 

15. 4. 2020 MOK je dostavila zaščitno opremo na 22 krajevnih skupnosti 

Konec aprila in 
začetek maja 

MOK je dostavila dodatno zaščitno opremo na 22 krajevnih skupnosti 

5. 5. 2020 Preklic prepovedi kurjenja v naravnem okolju 

12. 5. 2020 Delitev zaščitnih mask za vrtce, osnovne in srednje šole 

15. 5. 2020 Preklic epidemije v Sloveniji 

15. 5. 2020 
Preklic prepovedi uporabe javnih otroških igrišč in drugih športnih površin, odprtje 
javnih sanitarij in javnih površin 

18. 5. 2020 Odprtje Športnega centra Bonifika in Centra športov na mivki 

25. 5. 2020 Občinska uprava bo znova prešla na normalno poslovanje 
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4. Aktivnosti in ukrepi Mestne občine Koper  

4.1 Pregled aktivnosti in ukrepov Mestne občine Koper  

MOK je konec februarja vsem zaposlenim na MOK, javnim zavodom in javnim podjetjem poslala 

več elektronskih sporočil s priporočili o varnem ravnanju, ki so jih pripravili na NIJZ (zagotavljanje 
osebne higiene, varne razdalje …). Zaposlene na MOK, javne zavode in javna podjetja je občina 

pozvala, naj v svojih prostorih zagotovijo spoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa.  

 

Od 24. 2. 2020 do 15. 5. 2020 je MOK skupaj nabavila in razdelila 115.220 kosov zaščitne opreme 

in sredstev, od tega 52.088 zaščitnih obraznih mask, 61.854 zaščitnih rokavic, 384 zaščitnih oblek, 

65 zaščitnih očal, 798 razkužil za roke in 31 razkužil za umivanje tal. Večji del opreme je namenila 

zdravstvenemu osebju in za zaščito delavcev, ki so zaradi narave svojega poklica bolj izpostavljeni 

tveganju za okužbo z novim koronavirusom, del pa je razdelila med društva, zavode in 

organizacije, izvajalce socialnovarstvenih programov v koprski občini, v katere so vključene 

ranljive skupine naših občank in občanov, otrokom v osnovnih šolah, prostovoljcem … 

 

Župan MOK je 25. 2. 2020 sklical koordinacijo županov slovenske Istre, na kateri so bili prisotni 

predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) OE Koper, Splošne 

bolnišnice Izola, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Zdravstvenih domov Koper, Izola in Piran, 

Obalnih lekarn Koper, Policijske uprave Koper, koprske izpostave Uprave RS za zaščito in 

reševanje, Uprave RS za pomorstvo, Luke Koper in Aerodroma Portorož in drugi. Na koordinaciji 

so preverili pripravljenost vseh prisotnih na širjenje koronavirusa in evidentirali pomanjkljivosti.  

 

28. 2. 2020 je Ministrstvo za zdravje sklicalo sestanek za predstavnike slovenskih občin, na 

katerem so predstavili trenutno stanje glede širjenja bolezni COVID-19, predstavili šestnajst 

vstopnih točk za testiranje v Sloveniji – med katerimi je ena Zdravstveni dom Koper (v 

nadaljevanju: ZD Koper) in predstavili ukrepe v primeru pojava okužbe. Sestanka se je v imenu 

MOK udeležil vodja Oddelka za zaščito in reševanje. 

 

10. 3. 2020 se je sestal Varnostni sosvet MOK, ki je med drugim obravnaval problematiko širjenja 

koronavirusa SARS-CoV-2. Zaključki sestanka so bili, da je treba pristopiti k aktivni komunikaciji 

in obveščanju občanov o zadevah, povezanih s koronavirusom. Glede na to, da se je število 

potrjenih primerov okužbe v Sloveniji dnevno povečevalo, je župan občanke in občane vnovič 

pozval k odgovornemu ravnanju in doslednemu upoštevanju navodil zdravstvenega osebja. 

 

10. 3. 2020 so bili montirani razkuževalci v javnih sanitarijah skupaj z navodili in ukrepi, ki jih je 

podal NIJZ. 

 

11. 3. 2020 je minister za zdravje z odredbo prepovedal zbiranje ljudi na dogodkih v zaprtih javnih 

prostorih, kjer se zbira več kot 100 oseb. Zato so se številni organizatorji odločili odpovedati 

predvidene prireditve. Ukrepu je že predhodno sledila MOK in tako odpovedala vse prireditve, ki 

bi se izvajale v Protokolarno-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega in Taverni ter dogodke 

in sprejeme v Pretorski palači. Že teden prej so bile na območju MOK odpovedane večje prireditve 

(za več kot 500 oseb).  

 

V četrtek, 12. 3. 2020, je MOK prepovedala uporabo javnih športnih objektov in drugih 

večnamenskih prostorov v MOK. Za javnost je zaprla Olimpijski bazen Koper, Areno Bonifika, 

dvorano Burja na Škofijah, vse šolske telovadnice, zadružne in kulturne domove, Center dnevnih 
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aktivnosti, Večgeneracijski center Morje in druge zaprte javne prostore, v katerih so se odvijali 

različni dogodki. Vlada je na dopisni seji 7. 5. 2020 dovolila treninge registriranim športnikom po 

zakonu o športu na ali v vseh športnih objektih in površinah v naravi, z izjemo objektov, ki so 

sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov. Mestna občina Koper je zato za tiste športnike, ki so 

že usmerjeni v kakovostni ali vrhunski šport in so uradno registrirani po Zakonu o športu, v 

ponedeljek, 11. maja, odprla nekatere športne objekte. Treningi so bili s tem dnem znova dovoljeni 

v Areni Bonifika, Športnem parku Bonifika, Centru vodnih športov, v Športnem parku Dekani, 

Balinarski dvorani Žusterna, Dvorani Burja na Škofijah, na Atletskem stadionu Bonifika in 

Nogometnem stadionu Bonifika. Programe so do 23. 5. 2020 lahko izvajali le klubi, ki imajo z 

upravljavci športnih objektov sklenjeno pogodbo o uporabi objekta. Za 18. 5. 2020 je MOK 

predvidela odprtje Športno rekreacijskega centra Bonifika in Centra športov na mivki. 13. 5. 2020 

je Vlada RS napovedala odpravo prepovedi športne vadbe v športnih objektih, ki so sestavni del 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. S tem dnem so se v MOK odprli vsi športni objekti in površine v 

naravi. 

 

13. 3. 2020 je župan sprejel Sklep o imenovanju krizne skupine MOK, št. 843-3/2020, s katerim je 

bila formalno imenovana krizna skupina MOK, ki je v prilagojeni sestavi in neformalni obliki 

delovala že od 5. 2. 2020. Krizni skupini je bila določena tudi podporna ekipa. 

 

V petek, 13. 3. 2020, je sledil ukrep o predvidenem nujnem varstvu za predšolske otroke in 

osnovnošolce do petega razreda za otroke zaposlenih v kritičnih poklicih. MOK se je o izvajanju 

uskladila z Vrtcem Koper in s 16. 3. 2020 zagotovila možnost nujnega varstva otrok na domu, 

skladno z usmeritvami Vlade RS.  

 

13. 3. 2020 je župan z dopisom obvestil vse javne zavode in javna podjetja o sprejetih ukrepih 

(odpoved dejavnosti vseh zunanjih uporabnikov, odpoved organiziranih športnih aktivnosti, 

omejitev izvajanja dejavnosti …). 

 

S 13. 3. 2020 je MOK začela poslovati v prilagojenem obsegu in odpovedala vse osebne stike strank 

v času uradnih ur. Podrobneje so ukrepi občinske uprave, vezani na njeno delovanje, predstavljeni 

v nadaljevanju. Normalno delovanje občinske uprave se je vzpostavljalo postopoma, najprej 

18. 5. 2020, nato dokončno 25. 5. 2020. 

 

16. 3. 2020 je država sprejela ukrepe, s katerimi je prepovedala izvajanje javnega prevoza 

potnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS). Po navodilu MOK je izvajalec gospodarske 

javne službe javnega mestnega avtobusnega prevoza od 12. 3. 2020 do 16. 3. 2020 (ko je bil 

sprejet ukrep prepovedi vožnje) najmanj enkrat dnevno poskrbel za dezinfekcijo notranjosti 
avtobusov, vožnje s Kurjercami so bile od 12. 3. 2020 dalje odpovedane. MOK se je nemudoma 

povezala z Obrtno zbornico Koper in Gospodarsko zbornico Koper ter se prek njih povezala z 

izvajalci taksi služb, ki neprekinjeno izvajajo svojo dejavnost v skladu z veljavnim cenikom. MOK 

je za taksiste 16. 3. 2020 organizirala izobraževanje, kako vozilo po uporabi razkužiti in kako 

ustrezno zaščititi stranke ter voznika. MOK je javnosti sporočila, da morajo uporabnice in 

uporabniki taksi prevozov v vozila vstopati posamično in vedno zgolj pri zadnjih vratih. Javni 

potniški promet, z izjemo Kurjerc, je znova stekel 11. maja. Kurjerce bodo ponovno pričele 

obratovati s 1. 6. 2020. Mestna občina Koper in izvajalec javne službe, družba Arriva Dolenjska in 

Primorska, d. o. o., sta se dogovorili, da bo javni potniški promet za uporabnike mestnih avtobusov 

v mesecu maju brezplačen. 
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MOK je med 16. 3. 2020 in 3. 5. 2020 omogočila brezplačno parkiranje na vseh javnih parkiriščih 

v MOK. To je veljalo tudi za parkirni hiši pod Osnovno šolo Koper in Areno Bonifika ter parkirišče 

za avtodome, ki jih upravlja Marjetica Koper. Občina je tudi imetnikom dovolilnic za parkiranje v 

starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v času epidemije, omogočila parkiranje 

vozil, veljavnost dovolilnice so občani podaljšali do 15. maja. Poleg tega je Marjetica Koper 

imetnikom abonmajev, ki so bili v času uvedbe ukrepov še veljavni, veljavnost podaljšala za 

obdobje, ko abonmaja niso mogli uporabljati. 

 

16. 3. 2020 je župan MOK sprejel Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada, št. 410-130/2019 z 

dne 16. 3. 2020, s katerim je za financiranje nujnih izdatkov za odpravo posledic epidemije virusa 

SARS-CoV-2 odobril uporabo sredstev proračunske rezerve MOK v višini 50.000 evrov za pripravo 

paketov za otroke in starostnike ter nabavo zaščitnih sredstev za izvajalce aktivnosti. 

 

Skladno z odlokom vlade o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 

ter univerzah in samostojnih zavodih, zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, 

so od 16. 3. 2020 do preklica vrata zaprli vsi vrtci, šole in druge izobraževalne organizacije na 

območju občine. MOK je bila že pred uvedbo ukrepa v rednih stikih z direktorji/ravnatelji vseh 

občinskih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja.  

 

V ponedeljek, 16. 3. 2020, je občina vzpostavila bazo prostovoljcev. Občanke in občane MOK, 

zaposlene v javnih zavodih, podjetjih in drugih organizacijah je povabila, da se prijavijo na seznam 

prostovoljcev, in tako pomagajo pri dostavi hrane na dom ostarelim, dostavi hrane na dom 

osebam v karanteni/izolaciji, izvajanju prevozov za občane, ki to storitev potrebujejo (lekarna, 

zdravnik, trgovina), izvajanju varstva na domu za otroke staršev, ki delajo v kritičnih poklicih, za 

pomoč pri dostavljanju materiala različnim institucijam, pomoč pri zbiranju in koordiniranju 

prostovoljcev, različno pomoč civilni zaščiti in pomoč na telefonskih centralah ter dežurni 

telefonski MOK, ki jo je izpostavila izključno za te namene. Zainteresirani so se lahko prijavili prek 

spletnega obrazca, dostopnega na povezavi https://www.1ka.si/a/260201.  

 

V času prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji je MOK z dodatnimi 

štirimi službenimi vozili okrepila socialni program spremstva in pomoči starostnikom pri 

posameznih opravilih – Vitica, ki ga na območju občine izvaja Obalni dom upokojencev Koper (v 

nadaljevanju: ODUK). Namen dodatnega ukrepa je bil starejšim občankam in občanom, ki nimajo 

izoblikovane socialne mreže in sodijo v skupino socialno šibkeje populacije, v času, ko avtobusi ne 

vozijo, omogočiti nemoten dostop do trgovine, lekarne in zdravstvenih storitev. Program je občina 

nadgradila z možnostjo dostave živil in zdravil na dom. Prevozi so brezplačni, izvajajo se po 

naročilu, občanke in občani se za informacije obračajo na 030 710 007 oziroma 05 663 45 58. 
Storitev se je okrepljeno začela izvajati s ponedeljkom 16. 3. 2020, izvaja pa se vsak delovnik med 

7. in 18. uro. 

 

16. 3. 2020 je MOK zaradi omejitev, ki jih prinaša epidemija, vsem aktualnim razpisom oziroma 

javnim objavam, ki so se iztekli do 3. aprila 2020, rok za prijavo podaljšala do 23. oziroma 24. 

aprila 2020. Izjemi sta bili javno naročilo za drugo fazo obnove Vrtca Semedela – enote Slavnik, ki 

je vezano na kratek rok izvedbe v času poletnih počitnic, in javna dražba nepremičnin. Občina je z 

20. 4. 2020 roke nekaterih javnih razpisov in javnih objav znova podaljšala. 

 

MOK je od 13. 3. 2020 razkuževala javne klopi in igrala, od 16. 3. 2020 pa je Marjetici Koper 

naročila tudi obsežno akcijo razkuževanja bolj frekventnih javnih površin. Javne površine na 

https://www.1ka.si/a/260201
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Titovem trgu, Čevljarski in Pristaniški ulici so se razkuževale strojno, ekološke otoke, zabojnike 

za odpadke in ostalo infrastrukturo ravnanja z odpadki pa so delavci Marjetice čistili ročno. 

Popolnega razkuževanja urbane opreme, kot so klopi, ni bilo možno zagotoviti, saj so lahko 

kontaminirane po vsaki uporabi, zato je MOK pozvala občanke in občane, naj se njihovi uporabi 

izognejo in kasneje preprečila uporabo klopi in javnih igral. Ukrep razkuževanja javnih površin je 

MOK izvajala do 12. 4. 2020. 

 

MOK je 18. 3. 2020 vzpostavila brezplačno telefonsko številko 080 73 16, na kateri občankam in 

občanom nudi vse informacije o storitvah in ukrepih za lažjo premostitev izrednega obdobja. 

Številka je do 31. maja aktivna vse dni v tednu, med 9. in 15. uro, po tem datumu pa jo bo MOK 

ukinila. 

 

18. 3. 2020 je MOK v vsa gospodinjstva poslala zloženko, s katero je občanke in občane seznanila 

s sprejetimi ukrepi in nujnimi telefonskimi številkami, vezanimi na ukrepe za zajezitev in 

obvladovanje epidemije. 

 

18. 3. 2020 je župan sprejel odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju MOK, 

med drugim tudi z namenom zagotavljanja pripravljenosti javne gasilske službe za morebitno 

pomoč pri preprečevanju širjenja okužb z virusom SARS CoV -2. Ravno tako je Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje 20. 3. 2020 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega 

okolja na območju celotne države. Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na 

območju celotne države je sledil 4. 5. 2020, zato je župan MOK 5. 5. 2020 preklical odredbo o 

prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju MOK. 

 

19. 3. 2020 je stopil v veljavo Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske 

republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, v okviru ukrepa je bila vzpostavljena 

kontrolna točka za vstop v državo na mejni črti Škofije, v okviru katere sta pri merjenju 

temperature sodelovala dva zaposlena MOK (kot pripadnika civilne zaščite). Vse ostale občinske 

cestne povezave je zaprla občina (prometno signalizacijo in zapore na mejah občinskih cest je 

MOK izvedla že 12. 3. 2020), za zaporo državnih je poskrbela država. 

 

19. 3. 2020 je župan sprejel odredbo št. 843-3-2020, s katero je v veljavo stopila prepoved 

uporabe vseh javnih otroških igrišč in drugih športnih površin v lasti MOK. Sledilo je zaprtje 

Športno rekreacijskega parka Bonifika, Centra športov na mivki, večnamenskega športnega 

igrišča in otroškega igrišča (na strehi balinarske dvorane) na Beblerjevi ulici, igrišč ob osnovnih 

šolah in vrtcih v MOK ter številnih igrišč v krajevnih skupnostih. Pri izvedbi ukrepa so aktivno 

sodelovali občinski redarji, krajevne skupnosti in upravljavci igrišč oziroma športnih površin 
(šole, vrtci, Marjetica …). Marjetica Koper je v dogovoru z MOK 15. 3. 2020 zaprla tudi javne 

sanitarije v mestnem jedru in 17. 3. 2020 prepovedala obratovanje tržnice. Tržnica je vrata znova 

odprla 25. 4. 2020, javne sanitarije na koprski tržnici je MOK odprla 4. 5. 2020, 15. 5. 2020 je 

sledilo odprtje preostalih javnih sanitarij v občini. Odredbo o prepovedi uporabe vseh javnih 

otroških igrišč in drugih športnih površin v lasti Mestne občine Koper je MOK preklicala 

15. 5. 2020. 

 

Od 19. 3. 2020 je na pobudo Zdravstvenega doma Koper parkirišče na Vergerijevem trgu in ob 

Zdravstvenem domu Koper namenjeno izključno obiskovalcem tega javnega zavoda. Namen 

ukrepa je bil občankam in občanom ter drugim uporabnikom omogočiti nemoten in neposreden 

dostop do zdravstvenih storitev. Marjetica Koper je ob uvozu na Vergerijev trg postavila ustrezno 
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signalizacijo in izvajala fizično zaporo z usmerjanjem prometa. Dostop za stanovalce ulic v 

neposredni bližini je bil ves čas nemoten. 

 

20. 3. 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih 

prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in 

s katerim je prepovedala zbiranje in gibanje ljudi na javnih mestih (z določenimi izjemami). 

Mestna občina Koper je zato 22. 4. 2020 odpovedala slovesnosti in prireditve, pri katerih nastopa 

kot organizator ali soorganizator, med njimi priljubljeno majsko prireditev Koper na dlani, 

svečano sejo občinskega sveta, poletne Rumeno-modre noči, slovesnost ob 75. obletnici 

osvoboditve mesta Koper, ki je bila predvidena za 30. april, in praznovanje 1. maja na Socerbu. 

 

22. 3. 2020 je MOK skupaj z Marjetico pridobila in objavila podatke prodajalcev, ki svoje pridelke 

prodajajo na mestni tržnici (prodaja od doma in dostava pridelkov na dom).  

 

24. 3. 2020 je MOK sprejela prvi sveženj ukrepov za blažitev posledic epidemije novega 

koronavirusa, s katerimi je priskočila na pomoč občankam in občanom, obrtnikom, malim 

podjetnikom in drugim gospodarskim subjektom, ki delujejo v koprski občini. Starši otrok, ki so 

vključeni v vrtce MOK, so za čas zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov v celoti oproščeni plačila 

teh stroškov. Med 16. 3. 2020 in 30. 4. 2020 so bila plačila stroškov najemnine oproščena vsa 

društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, skupaj 120 najemnikov za 124 

poslovnih prostorov, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter 

storitev, medtem ko bo 43 uporabnikov javnih površin v koprski občini plačila občinske takse 

oproščenih za celotno obdobje od 15. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Župan je ob tem pozval vse 

najemodajalce v koprski občini, naj sledijo zgledu občine in po svojih zmožnostih z oprostitvijo 

plačila vsaj enomesečne najemnine pomagajo najemnikom svojih prostorov. 7. 5. 2020 je župan 

MOK sprejel sklep za oprostitev plačila najemnine najemnikom občinskih poslovnih prostorov 

tudi za mesec maj. Poleg tega so plačila najemnine za obdobje od 13. marca do 31. maja oproščeni 

tudi najemniki prostorov, ki so v upravljanju javnih zavodov Mestne občine Koper, katerih lastnik 

je občina. Ukrep ne velja za osebe javnega prava. 

 

Občina je tudi vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, 

zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in 

delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.  

 

Javni stanovanjski sklad MOK je povišanje najemnine za en evro na kvadratni meter s 1. maja 

zamaknil na 1. julij. 

 
24. 3. 2020 je MOK s sklepom župana za obdobje 45 dni zadržala izvajanje proračuna za leto 2020. 

Občina v tem času ni prevzemala novih obveznosti in vodila postopkov javnih naročil, izjema so 

postopki, ki so vezani na ukrepe preprečevanja in odprave posledic izrednih razmer ter druge 

nujne obveznosti. Omejeno je bilo tudi financiranje javnih zavodov in krajevnih skupnosti, in sicer 

na 90 odstotkov mesečne višine financiranja. MOK je obvestilo o zadržanju proračuna posredovala 

vsem javnim zavodom, krajevnim skupnostim in javnim podjetjem MOK. 

 

Občinski svet MOK je na izredni dopisni seji 26. 3. 2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev 

proračunske rezerve Mestne občine Koper, št. 410-59/2020, s katerim je odobril porabo sredstev 

proračunske rezerve do najvišje višine 237.866 evrov za financiranje izdatkov v zvezi epidemijo 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2, razglašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
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SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20). Občinski svet 

je na izredni seji potrdil tudi odredbo župana o sprejetih ukrepih z dne 24. 3. 2020 in se seznanil 

s sklepom župana o zadržanju izvajanja proračuna.  

 

30. 3. 2020 je stopil v veljavo Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 

mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki ga je sprejela Vlada 

Republike Slovenije in s katerim se je do nadaljnjega prepovedalo gibanje in zbiranje ljudi na 

javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje izven občine stalnega ali 

začasnega prebivališča. Župan MOK je v povezavi z navedeno problematiko podal več izjav 

medijem. V povezavi z ukrepom je občina naročila Marjetici, da se na obalno cesto postavi začasna 

zapora, ki označuje mejo med občinama, v izogib kaznim, ki bi jih lahko uporabniki obalne ceste 

prejeli. 

 

Občinska uprava je v tednu od 1. 4. 2020 do 3. 4. 2020 pregledala pripravljene predloge ukrepov 

za racionalizacijo poslovanja in znižanje stroškov delovanja MOK, predvsem pri stroških nabave 

materiala in storitev, predvidena je opustitev nenujnih aktivnosti programov in projektov.  

 

31. 3. 2020 je župan posredoval posebno obvestilo vsem javnim zavodom in javnim podjetjem, s 

katerim jim je svetoval, naj redno spremljajo ukrepe, ki jih sprejema država v povezavi z 

interventnimi ukrepi, in jih pozval k pripravi predlogov za racionalizacijo poslovanja. Prejemnike 

je tako pozval, da posredujejo ukrepe, ki so jih izvedli v svojih organizacijah, in jih finančno 

ovrednotijo. 

 

MOK je 7. 4. 2020 začela deliti zaščitne maske za enkratno uporabo, ki si jih morajo občanke in 

občani zaradi lastne varnosti in varnosti drugih nadeti v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovine 

z živili, lekarne, banke in pošte. Pakete z maskami in navodili za pravilno ravnanje z zaščitno 

opremo so prostovoljci občanom delili pred vhodi v trgovine, in sicer vsak dan na drugi lokaciji.  

 

7. 4. 2020 je MOK osnovnim šolam s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenije dostavila 48 

doniranih računalnikov, ki jih bodo v trajno last prejeli učenci iz socialno bolj ogroženih družin. 

 

15. 4. 2020 je MOK pridobila dodatnih 19.940 zaščitnih mask za enkratno uporabo in jih dostavila 

vsem krajevnim skupnostim, ki so jih nato delile ranljivim skupinam prebivalcev na svojem 

območju. Od tega je 14.750 kirurških mask kupila sama, 5.190 papirnatih mask je prejela od 

države. Konec aprila in začetek maja je MOK za potrebe krajevnih skupnosti namenila dodatnih 

7.570 zaščitnih mask za enkratno uporabo in jih dostavila vsem krajevnim skupnostim, ki so jih 

nato delile ranljivim skupinam prebivalcev na svojem območju. Od tega je 7.350 kirurških mask, 
220 pa papirnatih. 

 

20. 4. 2020 je stopil v veljavo Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi 

ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, s katerim se je 

dodatno sprostilo izvajanje nekaterih dejavnosti (prodajalne avtomobilov, kemične čistilnice, 

servisne delavnice, frizerski in kozmetični saloni …). Kljub temu je MOK v pomoč obrtnikom in 

gospodarstvu ukrep oprostitve plačila najemnin občinskih poslovnih prostorov podaljšala tudi za 

mesec maj 2020. 
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30. 4. 2020 je MOK vse gostinske ponudnike pozvala, naj zaprosijo za uporabo in širjenje uporabe 

javnih površin za izvajanje svoje dejavnosti in jih oprostila plačila občinske takse za uporabo javne 

površine med 13. marcem in 31. majem.  

4.2 Vzpostavitev in delovanje krizne skupine Mestne občine Koper  

Slovenija je 12. 3. 2020 razglasila epidemijo COVID-19, 13. 3. 2020 pa je bil aktiviran državni načrt 

zaščite in reševanja ob pojavu epidemije nalezljive bolezni pri ljudeh, št. 84200-1/2016/5 z dne 

11. 2. 2016.  

 

Civilna zaščita na ravni občine deluje v obsegu, ki ga določi župan, ki je trenutno tudi poveljnik 

občinskega štaba Civilne zaščite. Zaradi učinkovitejšega izvajanja zaščite in reševanja v času 

razglašene epidemije je župan 13. 3. 2020, s sklepom št. 843-3/2020, imenoval krizno skupino 

MOK, ki je v neformalni obliki delovala že od začetka februarja 2020. Krizni skupini je bila 

določena podporna ekipa, sicer pa so na področju preprečitve širjenja epidemije in odpravljanju 

njenih posledic sodelovali vsi zaposleni na občini, ki so pokrivali področja, na katera so se 

posamezni sprejeti ukrepi MOK nanašali. Krizna skupina, ki jo je vodil župan, je izvajala in 

koordinirala vse aktivnosti in ukrepe na nivoju občine.  

 

Krizno skupino MOK so sestavljali: 

- Jasna Softič, podžupanja, 
- mag. Tamara Kozlovič, v. d. direktorice občinske uprave, 
- Rafko Klinar, vodja Urada za gospodarske dejavnosti, okolje in promet, 
- Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti, 
- Nina Trampuš, vodja Kabineta župana, 
- Marina Jelen, odnosi z javnostmi, 
- Vesna Pajić, svetovalka župana, 
- Igor Franca, Vodja službe za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje, 
- Igor Rakar, Vodja oddelka za zaščito in reševanje, 
- Živo Banovac, zaposlena v Oddelku za zaščito in reševanje. 

 

Za pomoč krizni skupini MOK se je določilo podporno ekipo v naslednji sestavi: 

- Davor Deranja, vodja Službe za digitalni razvoj in pisarniško poslovanje, 
- Katja Turk, vodja Oddelka za organizacijo in kadre in 
- Alan Žiberna, pooblaščen za vodenje v Oddelka za splošne zadeve in javna naročila. 

 

Člana krizne skupine sta bila tudi oba zaposlena Oddelka za zaščito in reševanje, vodja oddelka je 

sicer namestnik poveljnika Civilne zaščite, drugi zaposleni pa je član štaba za operativne zadeve, 

ki sta zagotavljala redno povezavo s Štabom Civilne zaščite za Obalno regijo in zagotavljala 

podporo pri zagotavljanju potrebnih zaščitnih sredstev. 

 

Sestankov krizne skupine so se redno udeleževali tudi predstavniki ZD Koper, in sicer direktor 

Igor Hrvatin, pomočnica direktorja Vanja Kosmina Novak in po potrebi strokovna vodja Ljubica 

Kolander Bizjak.  

 

Sestanki krizne skupine so na začetku marca potekali dvakrat oziroma trikrat na teden, od 12. 3. 

do 22. 3. 2020 dvakrat na dan (osebno oziroma prek video klicev), od 23. 3. do 29. 3. 2020 enkrat 

na dan, od 30. 3. 2020 dalje pa na dva dni oziroma po potrebi. 
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Krizna skupina je: 

- spremljala in izvajala državne ukrepe, 

- pripravila in izvajala ukrepe občine, 

- sodelovala pri pripravi predlogov ukrepov, zakonodaje v okviru ZMOS in državnih 

organov, 

- obveščala občanke in občane o izvedenih ukrepih, 

- obveščala javne zavode in javna podjetja o izvedenih ukrepih, 

- organizirala prostovoljno službo in koordinirala aktivnosti pomoči potrebnim občanom, 

- izvajala javna naročila zaščitne opreme, 

- izvajala druge aktivnosti, povezane s preprečevanjem širjenja epidemije in odpravljanja 

njenih posledic. 

 

Krizna skupina je dnevno komunicirala in sodelovala s Policijsko upravo Koper in Policijsko 

postajo Koper glede izvajanja ukrepov Vlade RS (zaprtje mejnih prehodov, nadzor nad 

upoštevanjem ukrepov, usklajevanje aktivnosti …). Skladno z usmeritvami Uprave RS za zaščito 

in reševanje gasilske enote za enkrat niso bile predvidene za izvajanje aktivnosti, vezanih na 

epidemijo COVID-19, in so opravljale svoje redne gasilske naloge.  

4.3 Organiziranost zaščite in reševanja na območju Mestne občine Koper  

Organiziranost zaščite in reševanja v MOK je določena z Odlokom o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami na območju Mestne občine Koper (Ur. l. RS, št. 4/2016) in Odlokom o 

ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97 in Ur.l. RS, št. 

61/2004 in 58/2017). Programske usmeritve na področju zaščite in reševanja so bile podane s 

Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Koper za obdobje 2018–

2022, št. 842-2018 z dne 10. 11. 2018. 

 

Župan v skladu z 98. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 

RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) za potrebe strokovno-

operativnega vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč imenuje poveljnika Civilne zaščite in 

občinski štab Civilne zaščite ter po posameznih krajevnih skupnostih poverjenike za Civilno 

zaščito. V okviru občinske uprave je organiziran tudi Oddelek za zaščito in reševanje, ki nudi 

podporo pri izvajanju nalog iz področja zaščite in reševanja. V skladu s tem členom lahko član 

izvajanje zaščite in reševanja organizira tudi drugače, z imenovanjem kriznih ali drugačnih skupin. 

 

Posamezne organizacijske enote občinske uprave opravljajo naloge za potrebe varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer glede na svoje delovno področje oziroma svoje 

pristojnosti. Za izvajanje strokovno-tehničnih, upravnih in administrativnih nalog za potrebe 

zaščite, reševanja in pomoči v pristojnosti občine se v okviru občinske uprave zagotavlja tudi 

določene kadre, ki so na MOK organizirani v okviru Oddelka za zaščito in reševanje, v katerem, 

glede na število prebivalcev, površino občine in število nesreč, delujeta dva zaposlena, kar je 

primerljivo z drugimi večjimi slovenskimi občinami. 

 

Kot poklicne enote za zaščito in reševanje sta določena Javni zavod gasilska brigada Koper 

(osrednja splošno-reševalna enota za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči) in Javni 

zavod Zdravstveni dom Koper (osrednja enota za nujno medicinsko pomoč). Za opravljanje 

gasilske javne službe v občini je poleg Gasilske brigade Koper določenih še deset prostovoljnih 

gasilskih enot v gasilskih društvih (PGD Babiči, PGD Dekani, PGD Dol, PGD Gradin, PGD Hrvatini, 

PGD Krkavče, PGD Movraž, PGD Osp, PGD Pobegi - Čežarji in PGD Rakitovec). 
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Ravno tako so z ustreznimi gospodarskimi družbami sklenjene pogodbe (poklicne/pogodbene 

sile) za izvajanje prevozov in logističnih storitev, oskrbo s prehrano za enote zaščite, reševanja in 

pomoči ter ogroženih prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah. 

 

Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini so v okviru društev in drugih 

nevladnih organizacij (prostovoljne/pogodbene sile) zadolžene enota za reševanje iz višin in v 

jamah, enota za reševanje iz vode in na vodi, enota za reševanje z reševalnimi psi, enota za 

postavitev začasnih prebivališč, enota radioamaterjev in enota za prvo pomoč. 

4.4 Aktivnosti Oddelka za zaščito in reševanje 

Oddelek za zaščito in reševanje je spremljal širjenje novega koronavirusa SARS-CoV-2 že od 
decembra 2019. Zaradi velike verjetnosti, da se bo virus širil tudi po Sloveniji, je oddelek že 
februarja 2020 preventivno začel nabavo določenih zaščitnih sredstev, predvsem zaščitnih mask. 
 
Od razglasitve epidemije COVID-19 v Sloveniji dalje je oddelek začel intenzivno opravljati 
aktivnosti za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, predvsem z aktivnim 
pristopom pri nabavi zaščitnih sredstev. Obe zaposleni osebi oddelka sta bili vključeni v krizno 
skupino MOK, kjer se je vodja oddelka (tudi namestnik poveljnika Občinskega Štaba Civilne zaščite 
MOK) redno udeleževal dnevnih sestankov in poročal o stanju zaščitne opreme ter drugih 
informacijah, ki so bile pomembne za delo krizne skupine, med drugim z informacijami, ki jih je 
oddelek prejel od Štaba CZ za Obalno regijo. 
 
Glede na to, da funkcijo Poveljnika Civilne zaščite MOK opravlja župan MOK, ki v skladu z zakonom 
tudi vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, smo aktivnosti, vezane na 
področje Civilne zaščite, usklajevali v okviru imenovane krizne skupine MOK, ki je prevzela 
aktivnosti Občinskega Štaba Civilne zaščite MOK. 
 
Oddelek za zaščito in reševanje je tako dnevno usklajeval aktivnosti z županom MOK, v. d. 
direktorice občinske uprave, člani krizne skupine MOK in bil v dnevnem stiku s Štabom CZ za 
Obalno regijo.  
 
Največji obseg aktivnosti oddelka se je nanašal na nabavo in razdeljevanje zaščitnih sredstev, 
katere se je namenilo za potrebe zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Dnevno 
smo Štabu CZ za Obalno regijo poročali glede izvajanju aktivnosti in ukrepov MOK ter posredovali 
podatke o angažiranih silah ZRP in dnevnih potrebah po zaščitnih sredstvih. 

4.5 Pregled nabavljene in razdeljene zaščitne opreme 

Od 24. 2. 2020 do 15. 5. 2020 je MOK iz sredstev proračunske rezerve naročila potrebna zaščitna 

sredstva v višini 82.914,55 evra. Nekaj sredstev je občina prejela kot donacijo (4.665 zaščitnih 

mask, 2.300 zaščitnih rokavic in 65 razkužil). MOK je v tem obdobju skupaj izvedla 46 javnih 

naročil in opremo petkrat prevzela na Štabu CZ za Obalno regijo. 

 

Pri naročanju in dobavi zaščitnih sredstev je prihajalo do težav, ker zaščitna sredstva niso bila 

dobavljiva (v mesecu marcu do začetka aprila so zmanjkale zaloge na slovenskem trgu). Naročalo 

se je zaščitna sredstva, ki so jih imeli dobavitelji na zalogi po konkurenčnih cenah ali po ugodni 

ceni s kratkimi dobavnimi roki. V drugi polovici aprila je zaščitna oprema znova postala dobavljiva 

na trgu (bencinski servisi, lekarne, trgovine ...) in tako na voljo za nakup tudi občanom in drugim 

organizacijam. Zato je MOK konec aprila zmanjšala nabavo zaščitne opreme, saj po tem ni bilo več 

potrebe. 
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MOK je vzpostavila skladišče zaščitnih sredstev v spodnji sejni sobi na Verdijevi ulici 10. Za 

opravljanje skladiščnih del sta bila poleg dveh zaposlenih iz Oddelku za zaščito in reševanje 

aktivirana dva pripadnika prostovoljca Civilne zaščite (tabornika). Večkrat tedensko se je z 

zaščitnimi sredstvi oskrbovalo večje izvajalce socialnovarstvenih programov (npr. Obalni dom 

upokojencev Koper, Center za socialno delo Južna primorska, Območno združenje Rdečega križa 

Koper …). Za nujne potrebe se je z zaščitnimi sredstvi pomagalo tudi pri vstopni točki ZD Koper. Z 

manjšimi količinami je MOK oskrbela Marjetico Koper, Rižanski vodovod Koper, Obrtno zbornico 

Koper in taksi službe. Zaščitna sredstva se je namenilo predvsem za občinske socialnovarstvene 

programe, kot so pomoč na domu, Vitica, dostava kosil, Barčica, Val, Svit, programi za brezdomce 

in drugi (neinstitucionalizirani) socialnovarstveni programi (upokojenci, gluhi, slepi in slabovidni, 

Silva, Šent, invalidi …), osnovne šole in vrtci, KS, ranljive skupine občank in občanov (npr. delitev 

pred vhodi trgovine) ter prostovoljne gasilske organizacije. 

 

V času epidemije COVID-19 je bilo do 15. 5. 2020 upravičencem razdeljenih 52.088 zaščitnih 

mask, 61.854 zaščitnih rokavic, 259 zaščitnih oblek, 125 zaščitnih predpasnikov, 65 zaščitnih očal, 

798 razkužil za roke (399 litrov), 31 razkužil za tla (31 kilogramov). 

 

18. 5. 2020 je bilo na zalogi za potrebe delitve upravičencem 37.093 zaščitnih mask, 660 zaščitnih 

rokavic, 82 zaščitnih oblek, 150 zaščitnih predpasnikov, 51 zaščitnih očal, 339 razkužil za roke, 25 

razkužil za tla. 

 

Od države (CZ) je MOK prejela približno 1/3 sredstev, s katerimi je razpolagala.  

 

Pri lokalnih dobaviteljih je MOK naročila 2.000 kosov pralnih mask. Ravno tako so 1.560 kosov 

pralnih mask za MOK sešile prostovoljke Varstveno-delovnega centra Koper (blago za izdelavo 

mask je kupila občina). 

4.6 Aktivnosti Občinskega redarstva 

Občinsko redarstvo (v nadaljevanju: OR) je v okviru svojih dnevnih aktivnosti v času epidemije 
izvajalo redne obhode in oglede ter preverjalo: 

- ali so mejni prehodi zaprti (OR je oglede opravljal dnevno in med vikendi) in ali je 
postavljena ustrezna signalizacija, 

- zbiranje ljudi v večjih skupinah (dnevno se opravlja nadzor), 
- ali so gostinski lokali zaprti,  
- nadzor raznih pohodniških točk, med njimi najbolj izpostavljene Slavnik, Podpeč, Socerb, 

Osp, Rakitovec, Črni Kal, Sokoliči, 
- vsa otroška igrišča v MOK, ali so zaprta in ustrezno označena (odredba župana, trak), v 

primeru, da je trak poškodovan ali manjka odredba, OR to znova namesti, 
- obalno cesto (večkrat na dan), 
- izvajalo druga redna in tekoča dela (reševanje prijav na OCOR).  

 
V času epidemije je bilo zaznati vsakodnevne občasne zastoje v Luki Koper, saj pristanišče deluje 
nemoteno. Promet po večini urejajo OR, policija po njihovih navedbah namreč nima zadostnega 
števila policistov. 
 
Občinsko redarstvo v času trajanja epidemije ni zaznalo večjih kršitev, opazili so, da se večina 
občanov drži navodil vlade RS in ukrepov MOK. 
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4.7 Aktivnosti in ukrepi povezani z delovanjem občinske uprave Mestne 
občine Koper in varovanjem zaposlenih 

Občinska uprava MOK se je takoj odzvala na širjenje epidemije COVID-19 v Sloveniji, sosednjih 

državah in svetu. Nemudoma je pristopila k izvajanju ukrepov za zagotavljanje varnosti 

zaposlenih na delovnem mestu in k prilagojenemu izvajanju delovnih procesov in nalog.  

 

MOK je tako 26. 2. 2020 v svojih prostorih namestila dodatna razkužila za zaposlene in 

obiskovalce – stranke, prav tako je na vidna mesta postavila priporočila oziroma nasvete za 

umivanje rok in pravilno higieno kašlja, ki jih je objavil NIJZ (v slovenskem, italijanskem in 

angleškem jeziku). Ves čas epidemije so pristojne organizacijske enote skrbele, da razkužil ne 

zmanjka. Ob tem je že v februarju vsem zaposlenim poslala več elektronskih sporočil s priporočili 

o varnem ravnanju, ki so jih pripravili na NIJZ (zagotavljanje osebne higiene, varne razdalje …) in 

jih pozvala, naj v svojih prostorih zagotovijo spoštovanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa. V 

prostorih, kjer imajo zaposleni največ stika s strankami (npr. varnostnik, vložišče, Pretorska 

palača), so bile nameščene fizične ovire za ohranjanje varne razdalje med zaposlenimi in 

strankami, s čimer je MOK zmanjšala možnost okužbe z virusom. Vsi zaposleni so po elektronski 

pošti prejeli obvestilo o omejitvi izvajanja sestankov v prostorih občinske uprave in ukrepe, 

navodila ter način zaščite v primerih nujnih sestankov. Za potrebe zaščite zaposlenih je MOK 

fizično omejila vstop nezaposlenim v prostore občinske uprave. 

 

27. 2. 2020 je MOK vsa vozila Službe za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje opremila z 

ustreznimi razkužili, zaščitnimi rokavicami za enkratno uporabo in zaščitnimi kirurškimi 

maskami, saj so predvsem občinski redarji tisti, ki so svoje delo vsakodnevno opravljajo na terenu. 

 

Pristojni oddelek je čistilnemu servisu občine posredoval natančna navodila za čiščenje in 

navodila za pripravo ustreznega razkužila, ki jih je izdal NIJZ. Čistilni servis tako izvaja natančno 

dezinfekcijo kljuk in ostalih površin, ki se jih zaposleni pogosto dotikajo.  

 

V sodelovanju s Pošto Slovenije je bil vzpostavljen sistem predaje fizične pošte na način, da poštar 

in zaposleni nista bili v stiku. 

 

MOK je s 13. 3. 2020 zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni odpovedala uradne ure 

občinske uprave vključno z Glavno pisarno, in sicer za osebni stik s strankami. V skupnem 

dogovoru so uradne ure za osebni stik s strankami odpovedale tudi preostale istrske občine in 

občinski javni zavodi. Za občane in stranke je bila MOK v času uradnih ur od 13. marca dalje 

dosegljiva na telefonski številki 05 66 46 100 (centrala) oziroma na drugih številkah posameznih 

organizacijskih enot, od 7. do 22. ure na Operativnem centru občinskega redarstva na 

številkah 041 627 286 in 080 4449 in ves delovnik na elektronskih naslovih 

obcina@koper.si, tajnistvo.SIRZR@koper.si in cz@koper.si ter elektronskih naslovih preostalih 

zaposlenih. O omejitvi poslovanja je občina objavila obvestilo na spletni strani, FB strani, objavami 
v medijih ter na vhode v občinske prostore. Ob vhodu v prostore občine na lokaciji Verdijeva ulica 

10 je ves delovni čas prisoten varnostnik, ki stranke občine na primeren način obvešča o izrednih 

ukrepih in spremenjenem načinu poslovanja.  

 

MOK je tako od 13. 3. 2020 dalje delovni proces občinske uprave organizirala tako, da se je v 

dogovoru z zaposlenimi v tednu od 16. do 20. 3. 2020 najprej pristopilo h koriščenju lanskega in 

letošnjega dopusta ter presežka ur, s čimer je MOK sledila usmeritvam resornih ministrstev. V. d. 

direktorice občinske uprave in vodje organizacijskih enot so za vsak posamezni urad oziroma 

mailto:obcina@koper.si
mailto:tajnistvo.SIRZR@koper.si
mailto:cz@koper.si
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službo preverili nujnost izvajanja posameznih delovnih procesov in zmanjšanje obsega dela v 

povezavi z izrednimi razmerami, pri čemer se je z namenom preprečevanja širjenja okužbe 

pristopilo k alternativnim oblikam dela, kjer je bilo mogoče. Tako je bilo nekaterim zaposlenim od 

13. 3. 2020 dalje odrejeno delo na domu in opravljanje drugega dela, oboje v kombinaciji z delom 

na delovnem mestu oziroma drugimi oblikami odsotnosti. V. d. direktorice občinske uprave in 

vodje uradov oziroma služb so v dogovoru z zaposlenimi glede na potrebe delovnega procesa, 

osebnih okoliščin zaposlenega in drugih relevantnih okoliščin izdelali terminski plan dela za urad 

oziroma službo do konca meseca aprila. Za hitrejšo pridobitev vseh ključnih informacij o 

zaposlenih je MOK izdelala posebni spletni obrazec, ki so ga zaposleni izpolnili in v okviru 

katerega se je preverjalo možnosti zaposlenih za delo od doma. Zaposleni so lahko uveljavljali tudi 

odsotnost z dela zaradi višje sile (npr. varstvo otroka). 

 

MOK je za opravljanje tistih del in nalog, ki jih je možno s sodobno informacijsko tehnologijo 

izvajati na domu in v dogovoru z zaposlenimi, s 13. 3. 2020 zaposlenim izdala prve odredbe za 

začasno obveznost opravljanja dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin (t. i. opravljanje 

dela na domu). Zaposleni, ki opravlja delo na domu, mora biti v času dela na domu med 9.00 in 

11.00 ter 13.00 in 15.00 dosegljiv po telefonu in elektronski pošti, ki ju je navedel delodajalcu pred 

začetkom opravljanja dela na domu. Preostali delovni čas si razporeja sam oziroma v soglasju z 

vodjo organizacijske enote. Zaposleni za dela, ki jih opravlja na domu, sam vodi evidenco 

delovnega časa in jo tedensko v obliki poročila o delu (predpisan obrazec) posreduje vodji 

organizacijske enote. Od 16. 3. 2020 dalje je MOK zaposlenim, ki so izrazili željo, da v času izrednih 

ukrepov nudijo podporo civilni zaščiti (t. i. Občinska baza prostovoljcev) in je bila po takem delu 

tudi potreba, izdala odredbe o začasni obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih 

okoliščin. 

 

Od 16. 3. 2020 je bilo zaradi preprečitve okužbe in na podlagi varnostnih napotkov NIJZ delo na 

MOK organizirano tako, da je bilo na sedežu delodajalca prisotno omejeno število zaposlenih – 

zahtevalo se je fizično prisotnost najmanj ene osebe na organizacijsko enoto. V pisarnah, kjer dela 

več zaposlenih na enkrat, se je delo kombiniralo (odsotnost, delo od doma …). Tak način dela je 

potekal do konca aprila.  

 

13. 3. 2020 je MOK začela zaposlenim, ki so bili določeni za delo od doma, urejati vso potrebno 

programsko in deloma računalniško opremo za oddaljeni dostop do informacijskih storitev 

občine. Zaradi pričakovanih povečanih potreb po računalnikih je MOK 17. 3. 2020 uspešno izvedla 

javno naročilo nakupa 10 prenosnih računalnikov in mišk, s katerimi so opremili zaposlene, ki 

niso mogli uporabljati lastnih računalnikov za delo od doma. Poleg prenosnih računalnikov je 

MOK zagotovila tudi tri stacionarne računalnike. Skupno je oddaljeni dostop zagotovila 100 
zaposlenim, od tega je 67 uporabnikov uporabljalo lastne računalnike, drugi pa dodeljeno opremo. 

Oddaljeni dostop je urejen prek varne povezave VPN z uporabo protokola za oddaljeni dostop do 

službenih računalnikov. S tem je MOK zagotovila polno opravilnost vseh zaposlenih (dostop do 

dokumentov, vseh aplikacij, certifikatov, službenega e-poštnega predala). Zaposleni so prejeli 

posebna navodila za varno in pravilno uporabo IT-opreme in priporočila, kako naj si organizirajo 

učinkovito delo na domu. 

 

MOK je po strokovni preučitvi delovnih procesov na določenih področjih dela in upoštevajoč 

varnost zaposlenih na delovnem mestu, zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela, nekatere 

zaposlene od 7. 4. 2020 dalje napotila na čakanje na delo doma, pri čemer so imeli zaposleni 

predhodno možnost koristiti letni dopust za leto 2019 in presežek ur (v aprilu je bilo na čakanju 
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na delo doma skupaj približno 14 zaposlenih). Vodje uradov oziroma služb ao lahko glede na 

spremembo obsega dela zaposlene na čakanju pozvali, da se vrnejo na delo, kot to določa 

zakonodaja. 

 

30. 3. 2020, ko je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 

mestih in površinah v Republiki Sloveniji, je MOK poslala dodatna navodila za gibanje in 

zadrževanje v prostorih občinske uprave ter zagotovila dodatna razkužila, rokavice in maske za 

vse zaposlene, ki zaradi narave dela izvajajo delo v prostorih občinske uprave 

 

MOK je na podlagi sprememb plačilnih rokov, ki jih določa ZIUZEOP, skrajšala interne postopke 

potrjevanja dokumentov in zagotovila plačevanje v predvidenem (krajšem) roku. 

 

MOK v času epidemije svoje zakonite pristojnosti opravlja v omejenem obsegu. V času omejitve 

poslovanja so bili prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, med njimi roki za 

vložitev pritožb in dopolnitev vlog zaradi odprave pomanjkljivosti in prilagajanja dokazov. Roki 

so znova začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema, za katere prekinitev rokov ne velja, so 

nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih so od odločitve odvisni zavarovanje življenja in zdravja 

ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni 

ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona. Do preklica ukrepov so bili 

prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so bili nujni postopki, o katerih so bile stranke 

pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. Ko roki za izdajo odločb niso tekli, organ ni v 

zamudi z odločanjem (ne nastopi t. i. molk organa), zato je MOK stranke pozvala, da ne vlagajo 

pritožb oziroma tožb, saj bi bile te preuranjene in zato neutemeljene. Oddaja dokumentacije je 

tudi v času izrednih razmer potekala nemoteno. Dokumentacijo (vlogo, listine, dopolnitev vloge 

in drugo) lahko stranke pristojnim organizacijskim enotam oddajajo po navadni ali elektronski 

pošti, le osebna vročitev ni bila možna. Zaradi zagotavljanja večje varnosti je MOK strankam 

svetovala, da dokumentov ne pošiljajo po navadni pošti, ampak elektronsko, in se tako izognejo 

morebitnim dodatnim stikom ob predaji dokumentacije. Za elektronsko pošiljanje stranke niso 

potrebovale varnega podpisa, identiteto pošiljatelja je MOK ugotavljala in preverjala na podlagi 

dodeljene identifikacijske številke (EMŠO ali davčna številka) oziroma na druge dogovorjene 

načine (napredni elektronski podpis), o katerih so bile stranke obveščene s pozivom. Med 

razglašeno epidemijo ni bilo mogoče oddajati pisnih in ustnih vlog ter podajati ustne izjave pri 

MOK. Prav tako se niso izvajale ustne obravnave in druga procesna dejanja, ki predvidevajo 

neposreden stik uradne osebe MOK, stranke ali drugih udeležencev, razen v nujnih zadevah. 

Enako velja za prisotnost javnosti v vseh procesnih dejanjih. Materialne pravice, ki se bodo iztekle 

v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. 

Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša. V času posebnih ukrepov se osebno 
vročanje ni izvajalo, razen v nujnih primerih. 

 

Ves času trajanje epidemije je MOK zagotavljala tekočo odzivnost zaposlenih po posameznih 

uradih in službah ter redno odgovarjala na telefonske klice strank. Generirala je samodejni 

odzivnik na vsa prejeta elektronska sporočila vseh zaposlenih na MOK, ki so ga prejeli vsi 

pošiljatelji elektronske pošte in s katerim je vse pošiljatelje obvestila o omejenem poslovanju 

občine in stikih za informacije. Vsi začeti projekti in investicije so se nadaljevale v skladu z 

zmožnostmi, aktivnosti so se prilagodile ukrepom, povezanim z zadržanjem izvajanja občinskega 

proračuna ter podaljšanjem rokov nekaterih javnih objav in javnih razpisov, izvedlo se je izredno 

dopisno sejo občinskega sveta in izvajalo številne ukrepe za preprečitev širjenja epidemije. 
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Župani občin Piran, Izola, Ankaran in Mestne občine Koper so konec aprila sprejeli odločitev, da 
se bodo občinske uprave s 4. 5. 2020 postopoma vrnile v normalno poslovanje, a je delo zaradi še 
veljavnih vladnih ukrepov kljub temu potekalo prilagojeno. Za občanke in občane so znova odprli 
sprejemne pisarne, za poslovanje so veljali vsi znani ukrepi, kot so zaščita obraza z masko ali 
drugo zaščitno opremo in razkuževanje rok ob vstopu v prostor.  
 
25. 5. 2020 bodo občinske uprave vseh štirih istrskih občin znova prešle na normalno poslovanje, 
mogoč bo tudi stik referentov s strankami, a le po vnaprejšnjem naročilu oziroma dogovoru z 
referentom. Vse štiri občine bodo stranke sprejemale v sejnih sobah ali večjih pisarnah, ob tem 
morajo stranke upoštevati varnostno razdaljo, razkužiti roke pred vstopom v zaprt prostor in 
nositi masko ali drugo zaščitno opremo. 

4.8 Aktivnosti Občinskega sveta in Nadzornega odbora Mestne občine 
Koper 

4.8.1 Občinski svet 

MOK je občinske svetnike redno obveščala o sprejetih ukrepih. Med 25. 3. 2020 od 10. ure in 

26. 3. 2020 je izvedla 2. izredno sejo Občinskega sveta MOK, ki je potekala dopisno. Na seji so 

svetnice in svetniki sprejeli odločitve, povezane z izvajanjem ukrepov zaradi epidemije nalezljive 

bolezni: 

1. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za leto 2020, 
2. Seznanitev z vsebino in potrditev Odredbe o interventnih ukrepih zaradi epidemije 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2, 
3. Seznanitev s Sklepom o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna Mestne občine Koper 

za leto 2020. 

4.8.2 Nadzorni odbor 

MOK je člane Nadzornega odbora (NO) redno obveščala o sprejetih ukrepih. Strokovne službe so 

skrbele tudi za razmeram prilagojeno komunikacijo med NO in občinsko upravo v zvezi z 

izvajanjem programa dela NO.  
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5. Aktivnosti Krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij 

5.1 Aktivnosti Krajevnih skupnosti Mestne občine Koper 

Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) so v času epidemije tako kot občinska uprava omejile 

svoje poslovanje in bile dosegljive izključno po telefonu, in sicer vsak delavnik, med 9. in 11. uro, 
na naslednjih telefonskih številkah:  

- 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: 040 622 624, 

- 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: 031 665 956. 

 

Tajnice KS so v času trajanje epidemije bodisi koristile dopust iz leta 2019 bodisi presežek ur, v 

delovnem času in v času dežurstva pa bile vseskozi dosegljive na službenem telefonu in po 

elektronski pošti – svoji in elektronski pošti krajevne skupnosti. 

 

S 4. 5. 2020 se je tudi poslovanje KS prilagodilo postopnim sproščanjem ukrepov in rahljanjem 

omejitev, z namenom vzpostavitve normalnega delovanja krajevnih skupnosti.  

 

MOK je KS redno obveščala o vseh ukrepih, ki jih je sprejemala, strokovne službe OU MOK so bile 

vseskozi dosegljive za pojasnila, napotke in usmeritve. Prav tako so KS pri izvajanju ukrepov 

aktivno sodelovale. Tako so tiste KS, ki upravljajo otroška igrišča, zagotovile omejitev dostopa in 

jih opremile z obvestili o nemožnosti uporabe (zaprle s trakovi, zaklenile vrata, postavile druge 

tehnične ovire). Prav tako so onemogočile uporabo drugih prostorov KS, ki so jih oddajale v 

uporabo za rekreacijo, prireditve, predavanja in podobno. 

 

Posamezne KS so na svojih območjih, na krajevno običajen način, posredovale tudi dodatne 

informacije za občane, ki jih je MOK objavila na svojih spletnih straneh, in z njimi seznanile javnost 

prek drugih javnih objav (objava na oglasnih deskah, objava na spletni strani KS, objava na 

družabnih omrežjih …).  

 

KS so aktivno pristopile k deljenju zaščitne opreme svojim krajanom, tako v lastni organizaciji z 

nakupom zaščitne opreme kot deljenjem opreme, ki so jo prejele preko donatorjev, in od 

15. 4. 2020 dalje tudi z delitvijo zaščitne opreme najranljivejšim skupinam, ki jim jo je brezplačno 

zagotovila MOK.  

 

MOK je v sodelovanju s KS, ki mejijo s Hrvaško in Italijo, ter Policijsko upravo Koper usklajevala 

način prečkanja meje za dvolastnike kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je prehod omejen s 

tehničnimi ovirami (Tuniši v KS Gradin in Mlini v KS Gračišče) ali drugimi ukrepi za zajezitev 

pandemije (območje KS Črni Kal z mejo z Italijo). 
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5.2 Kratek pregled aktivnosti javnih zavodov in podjetij Mestne občine 
Koper 

V nadaljevanju podajamo kratek pregled delovanja javnih zavodov in podjetij v času epidemije. 

Podrobnejša predstavitev izvajanja ukrepov in aktivnosti v posameznem javnem zavodu oziroma 

podjetju je predstavljena v nadaljevanju, v okviru vsebinskih poglavij. 

 

Obseg delovanja: 

- Zdravstveni dom Koper je na telefonskih številkah 05 66 474 40 in 05 62 036 15 nudil 

informacije v zvezi s koronavirusom. Deloval je po urniku in skrbel za vstopno točko za 

testiranje. 

- Marjetica Koper je s 13. marcem omejila svoje poslovanje in zaprla pisarne ter blagajne za 

stranke. Zaprla je tudi tržnico. Občankam in občanom so informacije nudili na telefonski 

številki 05 66 33 700 in elektronskem naslovu info@marjeticakoper.si, za vprašanja o 

abonmajih so bili na voljo na 080 81 20, 05 66 33 888 in elektronskem naslovu 

parkirisce@marjeticakoper.si. 14. aprila so odprli cvetličarni na Prešernovem trgu in ob 

pokopališču na Škocjanu, servis vrtne in kmetijske mehanizacije Agroključ ter oba zbirna 

centra – ZC Srmin in ZC Dvori pri Sv. Antonu. 25. aprila so odprli mestno tržnico, 4. maja 

pa znova vzpostavili plačljiv parkirni režim. 

- Rižanski vodovod Koper je s 13. marcem do nadaljnjega odpovedal uradne ure za osebni 

sprejem strank. Vsak delovnik od 7.15 do 15.15 so bili na voljo na telefonski številki 05 

668 60 00, vsak delovnik po 15.15 in ob sobotah ter nedeljah pa na telefonski številki 05 

662 83 00. Dosegljivi so bili tudi na elektronskem naslovu vodovod@rvk.si. 

- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK) od 16. marca ni imel uradnih ur 

za osebni sprejem strank, dosegljivi so bili na telefonski številki 080 30 18 (ponedeljek, 

torek, četrtek od 8.00 do 15.30, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. ure do 13.30). 

- Turistično-informativni center Koper (TIC Koper) ni obratoval od četrtka, 12. marca, dalje, 

za vsa vprašanja so bili strankam redno na voljo na elektronskem naslovu tic@koper.si. Z 

22. majem 2020 je TIC znova odprl svoja vrata.  

- Center mladih Koper je s 16. marcem prostore zaprl za javnost in dogajanje preselil na 

splet. 

- Gledališče Koper je od 13. marca do preklica odpovedalo vse predstave. Dogajanje so 

preselili na splet. 

- Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je 13. marca zaprla svoja vrata. Od 18. marca 

dalje so omogočili brezplačen spletni vpis, ki ponuja dostop do virtualne knjižnice, od 4. 

aprila dalje pa so ponujali izposojo knjižničnega gradivo z dostavo na dom za učenke in 

učence ter starostnike. 4. maja je odprla Oddelek za odrasle in Knjižnico Ankaran, 18. maja 

se odpira Oddelek za mlade bralce, drugi oddelki do nadaljnjega ostajajo zaprti.  

- Pokrajinski muzej je 13. marca zaprl svoja vrata in na spletni strani ponujal virtualni obisk, 

znova je začel obratovati 29. aprila. Za celotno obdobje prvomajskih praznikov so ponudili 

prost vstop. 

  

mailto:tic@koper.si
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6. Organizacija zdravstvene oskrbe v času epidemije 

6.1 Zdravstveni dom Koper 

Zdravstveni dom Koper je aktivnosti za preprečevanje prenosa okužb in ustrezno obravnavo 

COVID 19 pozitivnih oseb ter ostalih bolnikov z nalezljivimi boleznimi začel izvajati že konec 
januarja 2020, takoj zatem, ko je epidemija zajela bližnjo Italijo. Takrat so začeli naročati 

predpisana zaščitno opremo, izrisali so tudi načrt kontejnerja – izolirnice, ki so ga 4. 3. 2020 

namestili pred enoto Bonifika, kjer so vzpostavili »vstopno točko« za paciente s sumom na okužbe 

s koronavirusom COVID 19.  

 

Na prvi odvzem brisa in pacienta z okužbo s koronavirusom COVID 19 so bili pripravljeni, čeprav 

so se spopadali z velikimi težavami pri zagotovitvi predpisane osebne varovalne opreme (OVO). 

Kljub temu so dosegli, da so bili prav vsi zaposleni pri intervencijah ustrezno opremljeni, kar se je 

kasneje, ko so bile nepravilne prakse v nekaterih drugih zavodih zaznane in je prišlo do večjega 

števila okuženih zdravstvenih delavcev, izkazalo za odlično potezo. 

 

Ko se je izkazalo, da večina pacientov, ki prihajajo na odvzem brisa, ni težje prizadeta, so uvedli 

sistem »drive in« jemanja brisov. Tak sistem je hitrejši, predvsem so lahko racionalneje uporabljali 

OVO. V eni varovalni opremi namreč lahko zdravnik odvzame tudi 7–8 brisov, prihrani se oprema 

za čistilko in prostorov ni treba vedno znova razkuževati ter čistiti.  

 

V enoti Bonifika so uvedli ambulanto COVID, kjer pregledujejo paciente z okužbami dihal. Odprta 

je tako zjutraj kot popoldne. 

 

Še pred razglasom epidemije so morali prekiniti izvajanje preventivnih storitev, z izjemo tistih, za 

katere bi imelo neizvajanje negativne posledice za zdravje. Opravljali so le preventivne preglede 

nosečnic in ponovna cepljenja otrok proti nalezljivim boleznim. Zaposlene so prerazporedili na 

triažo na vhode v Zdravstveni dom in na Vstopno točko Covid 19, pri čemer so jim bili v veliko 

pomoč poklicni gasilci in pripadniki civilne zaščite. 

 

Ambulante družinske medicine so preoblikovali v administrativne ambulante, ki so pacientom 

dosegljive le telefonsko in elektronsko. Tovrstno stanje ni moglo zdržati dlje časa, zato so odprli 

ambulanto za paciente s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi, kjer sprejemajo v obeh izmenah 

triažirane, najavljene paciente, ki jih tja pošiljajo izbrani zdravniki iz administrativnih ambulant.  

Ves čas deluje urgentna ambulanta za obravnavo akutno zbolelih in poškodovanih v ambulanti in 

na terenu. 

 

PHE je enota, ki je prav tako delovala nemoteno, čeprav so bili kmalu po razglasitvi epidemije 

postavljeni pred dejstvo, da morajo enoto preseliti iz prostorov Urgentnega centra Splošne 

bolnišnice Izola, ker se je ta preoblikoval v oddelek Covid. Tako so s pomočjo MOK enoto v enem 

dnevu preselili v prostore, ki jih je za svoj program uporabljalo društvo SVIT na Bonifiki.  

 

Zobozdravstvene ambulante so prekinile svoje delovanje. Izbrani zobozdravnik je bil za paciente 

dosegljiv telefonsko in elektronsko. Za nujne primere so oblikovali dve zobozdravstveni 

ambulanti – za nujne primere pacientov brez znakov okužbe dihal in za nujne primere z okužbo 

dihal oziroma z okužbo s koronavirusom COVID 19. Ambulanto za te primere so s pomočjo MOK 

uredili v Olmu. Sčasoma se je izkazala potreba po dveh zobnih ambulantah za zdrave, nujne 

primere, kar so tudi naredili.  
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Pediatrično dejavnost so morali prostorsko ločiti, in sicer so zdravim otrokom cepljenje proti 

nalezljivim boleznim omogočili na lokaciji Zeleni park 2, v prostorih Centra za zgodnjo obravnavo 

otrok s posebnimi potrebami. Pediatrična ambulanta za otroke z okužbami je nekaj časa delovala 

v prostorih Specialistične ambulante za diabetike, pred stavbo so naknadno namestili šotor z 

ločenim vhodom, ki so ga opremili za preglede bolnih otrok. 

 

Dejavnost psihiatrije je ves čas delovala po telefonu. Ta podpora je bila in je še vedno namenjena 

tudi zaposlenim. Podporo zaposlenim po telefonu nudi tudi specializantka klinične psihologije. 

Postopoma so omogočili selektivne preglede v specialističnih dejavnostih (specialistična 

ambulanta za diabetes, pulmološka ambulanta, razvojna ambulanta), in sicer za tiste, ki so bili 

poslani na pregled s stopnjo nujnosti hitro.  

 

6.2 Koncesionarji 

Z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

se je s 16. 3. 2020 prekinilo izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih 

zdravstvene dejavnosti. Prav tako se je prekinilo izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh 

izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Nujne zobozdravstvene ambulante so bile organizirane 

tudi v Zdravstvenem domu Koper. Koncesionarji s primarnega nivoja zdravstvene dejavnosti so 

se enakomerno vključevali v nujne zobozdravstvene ambulante.  

 

6.3 Obalne lekarne Koper 

Obalne lekarne Koper so z namenom zajezitve širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 pristopile k 

spremembam izvajanja lekarniške dejavnosti, v obsegu, smiselnem za del zdravstvenega sistema 

na primarni ravni v tem obdobju. V zavodu so bili sprejeti številni ukrepi za preprečevanje širjenja 

okužb in za zaščito obiskovalcev lekarn (uporabnikov lekarniških storitev) ter zaposlenih.  
 

Obiskovalce lekarn so takoj začeli seznanjati s potrebo po izvajanju vsakodnevnih preventivnih 

ukrepov in priporočil za preprečevanje širjenja okužb, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za 

javno zdravje, z obvestili v lekarniških enotah in na spletni strani glede izogibanja tesnih stikov, 

umivanja in razkuževanja rok, higiene kašlja ... Za lekarniške enote so sprejeli dodatne protokole 

glede dela in čiščenja ter razkuževanja prostorov. 
 

V drugi fazi razglašene epidemije so izdajo zdravil uredili v vetrolovu lekarne, kjer izdaja zdravil 

poteka prek pleksi zaščitnega stekla ali dežurnega okenca, s čimer upoštevajo posamično 

obravnavo pacienta in je ob vstopu uvedeno obvezno razkuževanje rok. Zaposleni v lekarni, ki so 

v stiku z obiskovalci, nosijo osebno varovalno opremo (maska, rokavice, očala ali vizir) in skrbijo 

za strožje higienske prijeme ter dnevne kontrole lastnega zdravstvenega stanja. S temi ukrepi je 

omogočen hiter odziv na preprečevanje širjenja okužbe med zaposlenimi in naprej na obiskovalce 

lekarn.  
 

Na podlagi priporočila Ministrstva za zdravje so prilagodili odpiralni čas posameznih enot, da bi 

zmogli zagotavljati izvajanje lekarniške dejavnosti skozi daljše časovno obdobje v takih izrednih 

razmerah, in sicer je bil odpiralni čas skrajšan v Lekarni Piran, Lekarni Semedela in obeh 

lekarniških podružnicah v Ankaranu in Hrpeljah, Lekarna Lucija v tem obdobju ni odprta ob 

nedeljah. 24-urno preskrbo z zdravili v Lekarni Koper so do nadaljnjega omejili na vsak dan do 

22. ure, in sicer med tednom od 19.00 do 22.00, ob sobotah od 13.00 do 22.00 in ob nedeljah in 

praznikih od 8.00 do 22.00.  
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Vzpostavili so telefonsko številko 031 658 272, na katero lahko od ponedeljka do petka med 8. in 

12. uro pokličejo obiskovalke in obiskovalci Obalnih lekarn Koper ter se dogovorijo o pripravi 

zdravil za naslednjo izdajo na obnovljivi recept in njihov prevzem v eni od njihovih lekarniških 

enot ob točno določeni uri oziroma za morebitno dostavo. V Lekarni Semedela izvajajo tudi 

organizirano izdajo zdravil za ranljive skupine v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev 

Koper (program Vitica), ki poskrbi za dostavo zdravil. 
 

Še pred pozivom izvajalcev lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje za izdelavo galenskih 

zdravil, so v lastnem galenskem laboratoriju povečali izdelavo dezinfekcijskih sredstev in razkužil 
za roke ter s tem preprečili pomanjkanje v ključnem obdobju.  
 

V skladu z Odredbo o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih 

lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke (Uradni 

list RS, št. 22/20) je izdaja zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške 

dejavnosti omejena na:  

- izdajo zdravila na recept v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega 
meseca, 

- izdajo zdravila za uporabo v humani medicini brez recepta v količini enega pakiranja na 
osebo, 

s čimer se zasleduje optimalna in racionalna oskrba občanov z zdravili in preprečevanje 

pomanjkanja med izbruhom COVID-19. 
 

Z uveljavitvijo Odloka o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil z učinkovino klorokin, 

hidroksiklorokin ali azitromicin (Uradni list RS, št. 43/20) se v zavodu izvajajo določbe: 

- o prepovedi izdaje zdravil z učinkovinama klorokin in hidroksiklorokin na osebne in 
samoplačniške recepte ter omejitev izdaje teh zdravil za obdobje enega meseca in 

- prepoved izdaje zdravil z učinkovino azitromicin na samoplačniški recept. 
Zdravljenje z zdravili z učinkovinama klorokin in hidroksiklorokin, obolelih zaradi okužbe z 

virusom SARS CoV-2, poteka le v bolnišnicah. 
 

Z uveljavitvijo Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme 

(Uradni list RS, št. 23/20 in 27/20) so v zavodu uvedli dodatno kontrolo cen za v uredbi navedene 

izdelke. 
 

Na podlagi soglasno sprejetega sklepa sveta zavoda so občankam in občanom stopili naproti z 

znižanimi maloprodajnimi cenami. Od 2. aprila do preklica razglašene epidemije so znižali 

maloprodajne cene zdravil za samozdravljenje, ki vsebujejo učinkovino paracetamol v obliki 

sirupa in tablet 500 mg, in zdravil za samozdravljenje, ki vsebujejo butamirat, v obliki sirupa in 

tablet, in sicer v višini dela opravljene lekarniške storitve, v vrednosti 0,75 evra na posamezno 

pakiranje zdravila. Poleg tega so znižali cene izdelkov lastnega galenskega laboratorija, ki 

doprinesejo k lajšanju simptomov obolenja COVID-19, kot so sirupi za kašelj, fiziološka in 

hipertonična raztopina za nos in kombinirani praški, in sicer za celotno vrednost lekarniške 

marže. 
 

V času izrednih razmer so se odločili tudi za obsežno donacijo predvsem izdelkov lastnega 

galenskega laboratorija. Oskrbovancem domov upokojencev, zdravstvenim domovom in drugim 

javnim ustanovam so podarili razkužila za roke 530 ml, s čimer so želeli prispevati k hitrejši 

zaustavitvi širjenja okužbe. 
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7. Organizacija socialne pomoči v času epidemije 

V okviru centra za pomoč na domu Mali princ, Gerontološkega centra oziroma Obalnega doma 
upokojencev Koper deluje program Spremljanja in družabništva Vitica, ki mu je MOK v času 
epidemije zagotovila štiri dodatna vozila. Program je nadgradila z možnostjo dostave prehranskih 
izdelkov, higienskih pripomočkov, manjših nakupov in zdravil. Za ta namene je bil dvig zdravil 
mogoč le s posredovano številko zdravstvene izkaznice. 
 
MOK in RKS Območno združenje Koper sta organizirala dostavo paketov v vrednosti 100 do 110 
evrov otrokom iz socialno ogroženih družin in 199 starostnikom. Vsebino paketov so uskladili s 
strokovnimi službami izvajalcev, seznam socialno ogroženih starejših oseb pa je nastal v 
sodelovanju Območnega združenja RK Koper, CSD Južna Primorska, Enota Koper, Gerontološkega 
centra Koper in Karitasa Koper. V čim večji meri smo v pakete poskušali vključiti blago 
slovenskega porekla. Paketi prehrane so bili v okviru programa Spremljanja in družabništva Vitica 
dostavljeni upravičencem. V organizacijo dostave paketov za socialno ogrožene skupine so se 
vključevali prostovoljci MOK in zaposleni Marjetice Koper, ki je za ta namen začasno zagotovila 
tudi kombinirana vozila. Mestna občina Koper sicer vsako leto v okviru možnosti RKS 
Območnemu združenju Koper sofinancira ukrep priprave paketov za otroke iz ogroženih skupin, 
za letošnje leto je namenila sredstva v višini 25.500 evrov. V času epidemije je MOK pospešila 
izvedbo tega ukrepa in povečala število uporabnikov ter sofinancirala ukrep priprave paketov 
tudi za socialno ogrožene starejše osebe. MOK je za pakete za otroke zagotovila 37.000 evrov, za 
pakete za starostnike pa 20.000 evrov, skupaj torej 57.000 evrov. Zaradi epidemije je tako letos 
namenila 31.500 evrov več sredstev. 
 
Poleg tega je MOK ohranila in nadgradila storitev socialnega servisa dostave toplih obrokov na 
dom. Prostovoljke in prostovoljci so izvajalcu storitve nudili pomoč predvsem pri pripravi hrane 
v osrednji kuhinji Obalnega doma upokojencev, MOK je izvajalcu dostave toplih obrokov 
zagotovila zaščitno opremo. Število uporabnikov je sicer zelo nihalo, skupaj pa se je število 
naročnikov na tople obroke v tem obdobju povišalo za več kot 40. 
 
Na področju javne službe pomoči na domu je bilo zaradi izrednih razmer odpovedanih kar nekaj 
obiskov, stanje se je v drugi polovici meseca aprila in začetek maja izboljšalo, povpraševanje in 
potrebe po storitvi so se znova povečale. 
 
Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Koper je za lajšanje stisk starejših opravljal dela 
na terenu in nudil telefonske posvetovalne ter razbremenitvene pogovore, otrokom, njihovim 
staršem in družinam je možnost telefonskega psihosocialnega svetovanja nudil svetovalni center 
za otroke in mladostnike. Brezplačno psihosocialno svetovanje vsem občanom je nudilo tudi več 
društev, zavodov in organizacij (Ozara Slovenije, Društvo Šent, Društvo center za psihoterapijo in 
psihosocialno pomoč Koper, Zavod ŠENTPRIMA). 
 
Pravni center za varstvo človekovih pravic Koper zagotavlja brezplačno pravno pomoč vsem 
občankam in občanom. 
 
MOK je s pomočjo Zveze prijateljev mladine Slovenije učencem iz socialno ogroženih družin 
razdelila računalnike, s katerimi so lahko enakovredno spremljali pouk na daljavo. Računalnike 
smo dostavili osnovnim šolam, ki so jih predale staršem učencev. Pri določitvi upravičencev smo 
sodelovali z osnovnimi šolami in Zavodom RS za šolstvo, OE Koper.  
 
Zaradi prepovedi delovanja dnevnih centrov je MOK skupaj z izvajalci poskrbela za uporabnike. 
Uporabnikom programa Svit smo omogočili dostop do javnega WC-ja, brezdomcem pa ustrezno 
celodnevno strokovno oskrbo in možnost, da na lokaciji zavetišča za brezdomne osebe poskrbijo 
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za osebno higieno. Zaposleni izvajalci so bili v stalnem kontaktu z uporabniki programov 
Stanovanjska skupina Val, Dnevni delovno terapevtski center Barčica in dnevnega centra PetKA.  
 
MOK je redno spremljala potrebe občanov, ki so se dnevno spreminjale, in se s svojimi aktivnostmi 
prilagaja novim okoliščinam. 
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8. Organizacija vzgoje in izobraževanja v času epidemije 

Vrtci in šole so bili zaprti od 16. 3. 2020. Isti dan je MOK v skladu z navodili in usmeritvami Vlade 

RS ter pristojnega ministrstva vzpostavila varstvo predšolskih in šoloobveznih otrok do 5. 
razreda. O možnosti je MOK že pred 16. 3. 2020 obvestila glavne delodajalce (ZD Koper, SB Izola, 

PU Koper, Ortopedska bolnišnica Valdoltra), katerih zaposleni bi storitev lahko potrebovali. 

Varstvo se je v izogib širjenju možnosti okužbe s koronavirusom izvajalo izključno na domu. 

Varstvo je bilo namenjeno predšolskim otrokom in osnovnošolcem do petega razreda, katerih 

starši so nujno potrebovali varstvo, ker sta bila oba starša oziroma eden v primeru enostarševske 

družine dolžna še naprej opravljati svoje delo (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, 

vojski, policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva, ter drugi, ki s pisno 

izjavo delodajalca izkazovali, da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v 

izrednih razmerah). 

Varstvo, ki ni vključevalo prehrane, je bilo zagotovljeno za vse otroke, ne glede na to, v katero 

obliko predšolskega varstva so vključeni, če ima eden od staršev stalno prebivališče v Mestni 

občini Koper, in za vse otroke, ki so vključeni v Javne vrtce Mestne občine Koper, četudi starši 

nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Koper. Varstvo je bilo zagotovljeno tudi za vse otroke, 

ki obiskujejo eno od osnovnih šol v Mestni občini Koper oziroma katerih starši imajo stalno 

prebivališče v Mestni občini Koper. Nujno varstvo so koristili trije otroci. 

Vrtec Koper je nujno varstvo zagotavljal na podlagi pisne izjave in potrdila delodajalca, pri 

katerem je starš zaposlen, ki so ju morali starši posredovati na naslov info@vrteckoper.si. Starši 

so lahko za dodatne informacije od 16. 3. 2020 dalje, poklicali na telefonsko številko 030 370 596, 

in sicer vsak delavnik, med 9. in 17. uro. 

18. marca so se po vsej državi znova odprli vzgojno-izobraževalni zavodi, ki bodo do nadaljnjega 

delovali pod zaostrenimi pogoji. Programi vrtcev in šol bodo prilagojeni novim normativom, ki 

predvidevajo oblikovanje skupin oziroma oddelkov z manjšim številom otrok. Vrtčevske skupine 

bodo imele največ osem (prva starostna skupina) oziroma 10 otrok (druga starostna skupina), 

osnovnošolske pa do 15 učencev na oddelek.  

V Mestni občini Koper se je v vrtce vrnila tretjina od 2.150 vključenih otrok, v osnovne šole pa 

nekaj več kot 1.600 otrok od prvega do tretjega razreda. 18. marca so znova začeli voziti tudi šolski 

avtobusni prevozi, a pod določenimi varnostnimi pogoji, ki predvidevajo obvezno nošnjo obrazne 

maske tudi za otroke. MOK je zato zagotovila približno 2.000 zaščitnih mask, ki so jih učenke in 

učenci prejeli ob prihodu v šolo.  
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9. Organizacija družbenih dejavnosti v času epidemije 

9.1 Gledališče Koper 

Gledališče Koper je 13. marca odpovedalo vse dejavnosti, v katere so neposredno vključeni zunanji 

uporabniki (predstave, prireditve, delavnice, ogledi, organizirana druženja ipd.). 

Z odpovedjo vseh dejavnosti so svoje aktivnosti prenesli na kanal YouTube Gledališča Koper. Prek 

aplikacije ZOOM so igralci kar iz lastnih domov odigrali predstavi Jašek (dvakrat) in Norčije v 

spalnicah (v dveh delih). Vsak teden so na družabnih omrežjih postavljali nagradna vprašanja, 

povezana z gledališčem, in odgovore nagradili z videi, v katerih domači igralci in gostje berejo 

poezijo, prozo ali muzicirajo. Torke so namenili rubriki Gregor pripoveduje, v kateri igralec Gregor 

Geč pripoveduje avtorske zgodbe o človekovem najboljšem prijatelju, ob sredah in nedeljah pa 

igralci ves dan berejo poezijo in pravljice, vsebinski sklop so poimenovali Pravljice in poezija za 

zajtrk, kosilo in večerjo. Iz gledališča so v virtualno dvorano prenesli tudi Skok v pravljico z 

Igorjem Štamulakom, ki otroke razveseljuje vsako soboto ob 10.30. Vse vsebine so dostopne na 

profilu Facebook in Instagram Gledališča Koper ter na domači strani www.gledalisce-koper.si. 

Aprilski spored so posvetili predvsem dijakinjam in dijakom, saj so na kanalu YouTube predvajali 

bralne uprizoritve del Ivana Cankarja, ki so snov letošnje mature. Pri bralnih uprizoritvah je 

sodelovala dramaturginja in predsednica odbora Prešernovega sklada Ira Ratej, ki je bila 
dijakinjam in dijakom prek aplikacije ZOOM na voljo za vprašanja. V predstavah so igrali domači 

igralci in gostujoči, pa tudi domačini, študenti AGRFT. Cankarjeve drame na aplikaciji ZOOM režira 

hišni režiser Jaka Ivanc. 

V aprilu so začeli z intervjuji, ki jih imajo novinarke Neva Zajc, Devana Jovan in Nataša Benčič z 

igralci in režiserjem. Ker gre za prvo tovrstno ustvarjanje predstav po spletu, je tudi refleksija tega 

početja pomembna. Pogovori so prav tako del programa gledališča. 

Za najmlajše šolarje so na spletni strani Gledališča Koper https://www.gledalisce-

koper.si/sl/gledalisce-je-doma/ objavili pesmice in pravljice za prvo triado osnovnih šol (iz 

sklopa Pravljice in poezija za zajtrk, kosilo in večerjo), ki jih berejo igralke in igralci Gledališča 

Koper po priporočilu prof. dr. Igorja Sakside. 

Odpovedan program v marcu 2020: 

- 9 lastnih predstav doma, 

- 15 gostovanj z lastnimi predstavami, 

- 4 predstave drugih producentov doma, 

- 11 lastnih in gostujočih dogodkov doma, 

- obnovitveni vaji za predstavi Kekec in Trio, 

- vaje za predstavo Jugoslavija, moja dežela. 

Odpovedan program v aprilu 2020: 

- 8 lastnih predstav doma (ena premiera), 

- 18 gostovanj z lastnimi predstavami, 

- 3 predstave drugih producentov doma, 

- 6 lastnih in gostujočih dogodkov doma,  

- vaje za predstavo Jugoslavija, moja dežela, 

- vaje za predstavo Stoletja Mjuzikla. 

Odpovedan program v maju 2020: 

- 12 lastnih predstav doma (tudi Primorski poletni festival), 

http://www.gledalisce-koper.si/
https://www.gledalisce-koper.si/sl/gledalisce-je-doma/
https://www.gledalisce-koper.si/sl/gledalisce-je-doma/
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- 11 gostovanj z lastnimi predstavami, 

- 6 predstav drugih producentov, 

- podelitev primorske gledališke nagrade Tantadruj, 

- 4 lastne in gostujoče dogodke, 

- obnovitvena vaja Obuti Maček. 

Odpadle abonmajske predstave: 

- Abonma Premiera (1): Jugoslavija, moja dežela 10. 4., 

- Abonma Sobota (1): Jugoslavija, moja dežela 11. 4., 

- Abonma 1 (1): Jugoslavija, moja dežela 15. 4., 

- Abonma 2 (1): Jugoslavija, moja dežela 16. 4., 

- Abonma izbirni (2): Popolni tujci 19. 5., Baron Munchausen 27. 5. 

- Dijaški abonma (4): 2x Jugoslavija, moja dežela 6. in 7. 4., 2x Baron Munchausen 25. in 

26. 5. 

- Abonma Mavrična ribica (2): Kekec 14. 3., Interklepec 23. 5., 

- Abonma Mali oder (3): Cesarjeva nova oblačila 28. 3., O belem mucku, ki je bil čisto črn 

18. 4., Rumi in kapitan 9. 5. 

Če bodo ukrepi za zajezitev virusa trajali do konca maja, bo skupno odpadlo 15 abonmajskih 

predstav in dodatni dve za Gimnazijo Koper.  

 

9.2 Pokrajinski muzej Koper 

Vrata je zaprl tudi Pokrajinski muzej Koper, ki je bil v času epidemije na voljo za virtualni ogled 

na spletni strani http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/. Ob tem so na svoji spletni strani in 

družbenih omrežjih okrepili ponudbo zabave za vso družino, ki se je v dneh samoizolacije lahko 

preizkusila v kvizu, testih in spletnih igrah. 

Pokrajinski muzej Koper je svoja vrata znova odprl 29. 4. 2020 in vsem obiskovalcem muzeja do 

1. maja omogočil brezplačen ogled muzeja. 

9.3 Zavod za mladino, kulturo in turizem 

V Centru mladih Koper so z razglasitvijo epidemije odpovedali vse dejavnosti in prireditve, ki so 

jih prenesli na splet. Ponedeljke so rezervirali za stand up ali gledališče ter objavljali predstave in 

skeče slovenskih igralcev ter komikov. Ob torkih so od 18. ure dalje potekale karantenaoke, in 

sicer so obiskovalke in obiskovalci objavili video, v katerem pojejo poljubno pesem. Srede so 

posvetili slovenskemu filmu, četrtke jam sessionu z naslovom karantenadžem, ob petkih so 

objavljali koncerte (pretežno) slovenskih glasbenih skupin, ob sobotah pa so vabili k skupnemu 

ogledu filma, ki mu je sledilo skupno komentiranje. 

 

Poleg spletnih aktivnosti je ekipa CMK-ja na voljo skupini prostovoljcev in drugim, ki soustvarjajo 

programe. Prav tako potekajo aktivnosti zaključnih del na mladinskem centru Markovec in 

snovanje vsebin, programov ter pozivov, ki bodo objavljeni po koncu epidemije. Mladinski delavci 

so čas zaprtja centra izkoristili za sanacijo in redno vzdrževanje prostorov ter opreme CMK-ja. 

 

Na področju turizma trenutno potekajo prijave na dva aktualna razpisa za turistične destinacije, 

ki bosta zagotovila dodatno financiranje zavoda, ob izvedbi pa nudila pomoč turističnim 

ponudnikom pri spletni promociji in razvoju novih produktov. Aktivnosti promocije na FB Visit 

Koper potekajo nemoteno, prav tako se pripravlja dodatna vsebina za spletne strani in pomoč 

ponudnikom pri promociji in razvoju storitev ter produktov. 

http://virtual.pokrajinskimuzejkoper.si/
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Oddelek za kulturo v času epidemije intenzivno sodeluje z oddelkom za turizem pri razvoju novih 

produktov, med časom razglasitve epidemije pa je bila tudi za to področje oddana prijava na razpis 

ministrstva za zagotovitev dodatnih sredstev. 

9.4 Knjižnica Srečka Vilharja  

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je s 13. marcem zaprla vse svoje enote in uporabnice ter 

uporabnike povabila v virtualno knjižnico. Vsem prebivalcem so omogočili brezplačno izposojo 

elektronskih in zvočnih knjig, časopisov in drugega čtiva, pogoj za dostop do e-čtiva je bil vpis v 

Knjižnico Koper, kar so lahko uporabniki brezplačno opravili na spletu. V času epidemije so v 

knjižnici uvedli številne nove načine izposoje knjižničnega gradiva in drugih storitev ob hkratnem 

upoštevanju vseh vladnih ukrepov. 

 

Vsem uporabnikom, tudi tistim, ki bivajo izven Slovenije, so omogočili brezplačen spletni vpis, ki 

ponuja dostop do virtualne knjižnice, s tem pa kakovostnih podatkovnih zbirk, med katerimi so 

Biblos, Pressreader, EbscoHost in drugi. Uporabnikom so nudili pomoč pri uporabi v obliki 

interaktivnih spletnih tečajev, ki so jih prav tako gradili na spletni strani. 

 

Zabeležili so več kot desetkratno porast izposoje e-knjig in drugih e-virov. V času zaprtosti so 

pridobili več kot 1.000 novih članov, s pomočjo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu tudi 

iz Avstralije, Argentine in številnih drugih držav. Virtualno knjižnico so uporabnice in uporabniki 

odlično sprejeli, število izposojenih knjig je iz 151, kolikor so jih zabeležili v prvi polovici marca, v 

drugi polovici marca poskočilo na 1.400 izposoj. Naraslo je tudi število novih članov. Medtem ko 

so v prvih dveh tednih zabeležili 67 novih vpisov (fizičnih in spletnih), je v drugi polovici marca 

številka poskočila na 851 spletnih vpisov. (vir: Primorske novice, 7. 4. 2020) 

 

Posebno skrb so namenili otrokom, ki že nekaj let zapored dosegajo visoke rezultate na področju 

branja, k čemur jih spodbujajo s projektom Berimo z Rovko Črkolovko. Gre za izviren pristop k 

spodbujanju branja med petošolci in šestošolci v obliki vodenega bralnega tekmovanja, ki 

spodbuja medvrstniško kolegialnost in timsko delo. V televizijski oddaji Infodrom so k obisku 

koprskega portala Berimo z Rovko Črkolovko povabili vse slovenske otroke. Tako se zdaj z 

brezplačnim vpisom mladi širom Slovenije družijo pri branju knjig, ki si jih lahko brezplačno 

izposodijo na portalu Biblos, pogovarjajo se z vrstniki in izmenjujejo mnenja o knjigah, rešujejo 

interaktivne kvize in si ogledajo številne literarne zanimivosti. 

 

Kot prva knjižnica v Sloveniji so 6. aprila uvedli novo interventno storitev, in sicer izposojo 

knjižnega gradiva z dostavo na dom. Storitev je brezplačna, izvajajo jo na območju Mestne občine 

Koper, a izključno za gradivo, ki ga občani potrebujejo za učenje in študij. Izjema so upokojenci, ki 

lahko v času izrednih razmer naročajo katero koli gradivo, tudi knjige za branje v prostem času. 

Vsak občan lahko na dom naroči do tri knjige na mesec. Naročila sprejemajo vsak delavnik med 9. 

in 15. uro na telefonski številki 05 6632 605, na dom pa jih dostavljajo ob torkih in četrtkih. 

 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja je v ponedeljek, 4. maja, znova odprla Oddelek za odrasle, 18. 

maja pa še Oddelek za mlade bralce. Občankam in občanom Mestne občine Koper in Občine 

Ankaran, ki zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne morejo do knjižnice, so še naprej ponujali 

brezplačno storitev izposoje knjižničnega gradiva z dostavo na dom. 
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10. Organizacija gospodarskih javnih služb v času epidemije 

10.1 Marjetica Koper 

Marjetica Koper je sprejela dodatne ukrepe z namenom zajezitve in preprečitve širjenja 

koronavirusa. Večina služb je bila zaprtih, nemoteno so delovale služba za odvoz komunalnih 
odpadkov, služba za odvajanje komunalnih voda in pogrebna služba. 

 

Na mestni tržnici sta bili od 13. marca zaprti pisarni za izdajanje parkirnih abonmajev in pisarna 

za komunalne priveze, ki je znova začela obratovati 4. 5. 2020. Od torka, 17. 3., do sobote, 25. 4., 

ni obratovala mestna tržnica. Uporaba parkirišč je bila do 4. 5. brezplačna. 

 

Za uporabnike sta bila od 13. 3. do 14. 4. zaprta oba zbirna centra – Dvori pri Sv. Antonu in Srmin. 

V času zaprtja sta bila v zbirnih centrih za nujne primere prisotna dežurna delavca. V okviru 

spomladanske akcije brezplačnega prevzema in odvoza so na dogovorjenih lokacijah ostali 

zabojniki. Prevzem kosovnih odpadkov od vrat do vrat (dopisnica) je potekal normalno. V trenutni 

situaciji so občanke in občane pozivali, da odpadke pripravijo na dogovorjenem mestu in z delavci 

ne vzpostavljajo nikakršnih stikov. 

 

Od 13. 3. do 14. 4. sta bili zaprti obe cvetličarni (na trgu Muda in pri koprskem pokopališču), prav 

tako servis in trgovina vrtne mehanizacije Agroključ. Vrtnarija Škocjan je bila odprta, a je 

poslovala s skrajšanim urnikom od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure ter v soboto od 7.30 do 

12. ure. Vsa nujna dela potekajo predvsem na prostem. 

 

Marjetica Koper je v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega Odloka o 

začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji v 

tem kriznem obdobju niso mogli izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza 

komunalnih odpadkov. Do oprostitve plačila smetarine so upravičeni le tisti gospodarski subjekti, 

ki so zahtevo za oprostitev plačila podali na info@marjeticakoper.si. Po preklicu vseh ukrepov bo 

Marjetica Koper ponovno vzpostavila normalno obračunavanje storitev. 

 

Marjetica Koper skupaj z družbo Radit Koper, d. o. o. je izvajala aktivnosti, vezane na razkuževanje 

javnih površin na najbolj frekventnih lokacijah, to so površine okoli zdravstvenih domov in lekarn 

in javne površine na najbolj frekventnih ulicah v mestnem jedru. Redno se je izvajalo tudi 

razkuževanje ekoloških otokov oziroma zabojnikov za odpadke. 

 

Ob vseh ukrepih je potekalo tudi postopno izvajanje deratizacije in dezinsekcije na območju 

Kopra, Semedele, Žusterne, Olma, Šalare in drugih območjih. Stanje na terenu se spremlja, izvedba 

se prilagaja potrebam. 

 

Za potrebe dezinfekcije javnih površin in javne infrastrukture se je porabilo več kot 2.000 litrov 

razkužila za strojno razkuževanje in več kot 2.500 litrov razkužila za ročno razkuževanje. 

 

Za dodatne informacije so bili ves čas trajanja epidemije dosegljivi na 05 66 33 700, 

info@marjeticakoper.si. 

 

Delo v Marjetici je bilo organizirano tako, da je izvajanje gospodarskih javnih služb potekalo 

nemoteno ob zagotavljanju vseh varnostnih ukrepov. 

 

info@marjeticakoper.si
mailto:info@marjeticakoper.si
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10.2  Rižanski vodovod Koper 

Na Rižanskem vodovodu Koper so do preklica odpovedali uradne ure za osebni sprejem strank, 

stranke pa pozvali, naj za vse nujne primere pokličejo telefonski številki 05 668 60 00 (vsak 

delovnik od 7.15 do 15.15) in 05 662 83 00 (vsak delovnik po 15.15 in ob sobotah ter nedeljah) 

oziroma naj tekoče zadeve urejajo po elektronski pošti vodovod@rvk.si. 

 

Svet ustanoviteljic je takoj po razglasitvi epidemije na korespondenčni seji sprejel sklep, da se 

sklep o povišanju cen omrežnine in vodarine, ki je začel veljati s 1. 3. 2020, začasno zamrzne. 

Povišanje so tako prestavili za tri mesece, na 1. 6. 2020, kar pomeni, da bodo uporabniki višje 

položnice prejeli 1. 7. 2020. 

 

RVK je svojim najemnikom in tistim, ki zaradi epidemije niso mogli oziroma smeli poslovati 

(menza v pritličju, vulkanizer, prodajalec rabljenih avtomobilov ...), odpisal pol mesečne 

najemnine. Poleg tega so vsem gospodarskim subjektom podaljšali plačilne roke na 60 dni, za 

fizične osebe je rok ostal nespremenjen, za direktne proračunske porabnike pa so ga skrajšali na 

osem dni. 

 

Starejši populaciji uporabnikov, ki so položnice navajeni plačevati na občinskih blagajnah ali 

fizično na bančnih okencih, so omogočili plačevanje položnic z zamudo, prek medijev so jih 

namreč obvestili, da ne bodo izdajali opominov. Sicer pa je RVK vseskozi skrbel, da so v omrežje 

distribuirali čisto in zdravo pitno vodo – sleherni trenutek do sleherne pipe. 

10.3 Prevozi v Mestni občini Koper 

Od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 je bilo prepovedano izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, 

posebnega linijskega prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov, občasnega 

prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem 

prometu, razen avtotaksi prevozov.  

 

Ob tem je MOK za čas prepovedi izvajanja javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji z 

dodatnimi štirimi službenimi vozili okrepila socialni program spremstva in pomoči starostnikom 

pri posameznih opravilih – Vitica, ki ga na območju občine izvaja Obalni dom upokojencev Koper. 

Namen dodatnega ukrepa je starejšim občankam in občanom, ki nimajo izoblikovane socialne 

mreže in sodijo v skupino socialno šibkeje populacije, v času, ko avtobusi ne vozijo, omogočiti 

nemoten dostop do trgovine, lekarne in zdravstvenih storitev – le v najnujnejših primerih. Prevozi 

so brezplačni, izvajajo se po naročilu. Za vse informacije se obrnite na 030 710 007. 

 

Storitve prevoza v MOK so zagotavljali tudi izvajalci taksi služb, in sicer v skladu z veljavnim 

cenikom. Po naročilu MOK je družba Radit, d. o. o. izvedla izobraževanje za izvajalce taxi prevozov, 

ki so imeli zagotovljena tudi sredstva za razkuževanje in zaščito. 

10.4  Javna parkirišča Mestne občine Koper 

Občina je od 13. 3. 2020 do 4. 5. 2020 uvedla brezplačno parkiranje na vseh javnih parkiriščih v 

Mestni občini Koper. To je veljalo tudi za parkirni hiši pod Osnovno šolo Koper in Areno Bonifika 
ter parkirišče za avtodome, ki jih upravlja Marjetica Koper. 

 

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v 

času epidemije, so imeli kljub temu možnost parkiranja vozil, dovolilnico so lahko podaljšali do 

15. maja.   

mailto:vodovod@rvk.si
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11. Občinska mreža prostovoljcev 

11.1 Prostovoljno delo 

MOK je 16. 3. 2020 vzpostavila občinsko bazo prostovoljcev in k vpisu v bazo povabila občanke in 
občane, ki bi bili pripravljeni priskočiti na pomoč. Zainteresirani so se lahko prijavili prek obrazca 
na povezavi https://www.1ka.si/a/260201. 
 
V občinsko bazo prostovoljcev je vključenih 12 pripadnikov civilne zaščite, več kot 260 

prostovoljcev MOK, 13 zaposlenih oseb RK, bolničarji prostovoljci RK (24 oseb), 49 ostalih 

prostovoljcev RK (zavetišče za brezdomce, bivalna enota, krajevne organizacije), trije prostovoljci 

Karitasa, 15 prostovoljcev Prostovoljskega centru in Zavoda Park Istra, dva zaposlena na Zavodu 

za šport Koper, 10 zaposlenih v Marjetici Koper, d. o. o., 14 zaposlenih na MOK in štirje zaposleni 

iz vzgojno-izobraževalnih zavodov. Pripravljenost pomagati sočloveku je izrazilo več kot 400 

oseb. V okviru občinske baze prostovoljcev so prostovoljci organizacijam nudili pomoč pri 

opolnomočenju delovanja, in sicer CSD, Obalnemu domu upokojencev, še zlasti programu Vitica, 

Rdečemu križu OE Koper, Karitasu, Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše v Kopru, 

ZD Koper … Če se je prostovoljca napotilo v drugo organizacijo, se je o tem obvestilo tudi 

organizacijo in vzpostavilo kontakt med njimi. 

 
MOK je v okviru občinske baze prostovoljcev aktivirala več kot 125 posameznikov, ki so opravljali 
različna dela: 

- pakiranje paketov pomoči, 
- razvoz paketov pomoči, 
- razvoz Vitica, 
- pomoč v pralnici Vitica, 
- varovanje dementne gospe na domu, 
- pomoč ZD (parkirišče, varovanje vhoda, pomoč pri selitvi omar ...), 
- psihološko svetovanje po telefonu, 
- pomoč občanom na brezplačni telefonski številki 080 73 16, 
- dnevne vožnje brisov v Mikrobiološki laboratorij v Kopru, 
- deljenje mask rizičnim skupinam občanov pred trgovinami, 
- pomoč pri prenosu hrane za Karitas, 
- raztovarjanje tovornjakov, 
- priklop računalnikov, 
- … 

 
MOK je z vsakim prostovoljcem sklenila ustni oziroma po 23 oddelanih urah pisni dogovor o 

prostovoljnem delu (s Kulturno-izobraževalnim društvom PiNA). Za vsakega prostovoljca se je 

vodilo evidenco dela, dodelilo se mu je mentorja prostovoljnega dela, sproti se je preverjalo, kako 

in kje poteka delo, ali je potrebna menjava … Vsak prostovoljec je prejel zaščitno opremo in po 

potrebi brezrokavnik civilne zaščite ter identifikacijsko kartico PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC. 

Za prostovoljce, ki so delali več ur dnevno, je MOK priskrbela malico in vodo. 

 

Od razglasitve pandemije do 15. 5. 2020 so prostovoljci v okviru Občinske baze prostovoljcev 

opravili več kot 1.200 ur prostovoljnega dela. 

11.2 Brezplačna telefonska številka MOK 080 73 16 

MOK je 18. 3. 2020 vzpostavila brezplačno telefonsko številko – 080 73 16. Prejeti telefonski klici 

so bili različne narave, kot so vprašanja, povezana s sprejetimi ukrepi države oziroma občine, 

vprašanja, povezana z omejitvijo gibanja, kdaj so odprte lekarne, vprašanja, povezana z nakupom 

https://www.1ka.si/a/260201
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zaščitnih sredstev, informacije glede zadev v pristojnosti Upravne enote Koper in občine. V drugi 

polovici aprila se je povečalo število klicev, povezanih s finančno stisko in možnostjo pridobitve 

paketov pomoči. 

 

Vsak telefonski klic je MOK zabeležila v evidenco klicev (telefonska številka kličočega, ura klica, 

vsebina klica in morebitni nadaljnji ukrep). Dnevno smo prejeli od dva do 50, skupno do 

15. 5. 2020 pa 370 klicev. V skupini odgovarjanja na telefonske klice deluje pet oseb, ki so na 

tekočem z ukrepi vlade in ukrepi MOK in drugimi oblikami pomoči. 

 

MOK bo številko konec maja predvidoma ukinila. 
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12. Obveščanje občanov in javnosti 

Kabinet župana je od konca februarja skrbel za pridobivanje, preverjanje in posredovanje 

informacij za javnost. Prvo sporočilo za javnost v zvezi z virusom Covid-19 je MOK poslala 
25. 2. 2020, po sestanku županov občin slovenske Istre s predstavniki Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje OE Koper, zdravstvenih domov Koper, Izola in Piran ter Zdravstvenega zavoda 

Kopilović, Splošne bolnišnice Izola, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Uprave RS za zaščito in 

reševanje, izpostava Koper, Uprave RS za pomorstvo, Policijske uprave Koper, Luke Koper ter 

pristojnih služb štirih istrskih občin, na katerem so navzoči preverili pripravljenost na morebitni 

spopad s koronavirusom SARS-CoV-2. 10. 3. 2020 je sledilo srečanje Varnostnega sosveta Mestne 

občine Koper, na katerem so med drugim obravnavali problematiko širjenja koronavirusa SARS-

CoV-2. Takoj po srečanju je MOK javnost obvestila o tem, da bo vstopna točka za občanke in občane 

območja slovenske Istre med tednom od 7. do 20. ure na Bonifiki, od 20. do 7. ure pa na urgentnem 

centru Splošne bolnišnice Izola. Prav tako je javnost izvedela, da so nekatere aktualne prireditve 

odpovedane.  

 

Od 10. 3. 2020 dalje je MOK skrbela za dnevno in ažurno obveščanje občank in občanov o ukrepih 

v državi, občini in javnih zavodih. Do 15. 5. 2020 je MOK poslala 33 sporočil za javnost, na spletnih 

portalih eKoperCapodistria je objavila 80 novic, na uradnem občinskem portalu koper.si 49 novic, 

na strani Facebook Aleš Bržan pa šest videov župana, s katerimi je javnost obveščal o aktualnem 

dogajanju. 

 

Kabinet župana je dnevno odgovarjal na vprašanja novinark in novinarjev, skrbel za županovo 

podajanje izjav in vklope v živo v informativne programe slovenskih televizij ter odgovarjal na 

vprašanja občank in občanov, prejeta na mail naslov zupan@koper.si in na Facebook. 

 

MOK je občankam in občanom 20. 3. 2020 poslala letak z nagovorom župana in ključnimi 

telefonskimi številkami, na katere se lahko obrnejo po pomoč. Letake je Pošta Slovenije dostavila 

na 20.738 gospodinjstev.  

 

18. 3. 2020 je MOK na uradni spletni strani koper.si objavila vse informacije v zvezi s 

koronavirusom v slovenskem in italijanskem jeziku, med drugim je na enem mestu zbrala vse 

pomembne številke vseh javnih zavodov in institucij, ki so občankam in občanom v času 

koronavirusa nudile številne informacije in pomoč. Dan kasneje so občanke in občani na spletni 

strani koper.si lahko dobili zbrane vse ukrepe, ki jih je sprejela MOK. Oba dokumenta smo ažurno 

posodabljali. 

 

MOK je družbeno omrežje Facebook prepoznala kot najučinkovitejšo platformo za nagovarjanje 

širše javnosti. V času razglašene epidemije je zato župan občanke in občane nagovarjal s 3- do 7-

minutnimi videi, v katerih je med drugim obveščal o ključnih ukrepih občine, pozival k 

odgovornemu vedenju in spoštovanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, podajal 

odgovore na vprašanja, ki so bila v tistih dneh najbolj izpostavljena, in se zahvalil zdravstvenim 

delavcem, prostovoljcem, donatorjem ter vsem, ki so kakor koli pomagali pri blaženju posledic 
epidemije. 

 

MOK je za Facebook pripravila šest videoposnetkov župana, dolgih od tri do sedem minut. Zadnji 

štirje posnetki so imeli v povprečju doseg 26.652 uporabnikov, več kot 14.000 izmed njih si je 

ogledalo skupaj 30.645 minut video vsebin.  
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13. Seznam sodelujočih organizacij in število sodelujočih oseb 

MOK je izredno ponosna na število vključenih organizacij, ki so pomagale pri zajezitvi epidemije 

in odpravljanju njenih posledic. Nekatere so pomoč nudile po svoji delovni dolžnosti, veliko se jih 
je vključilo z izključno željo pomagati. 

 

Seznam organizacij: 

 

NAZIV ORGANIZACIJE  
(po abecednem vrstnem redu) 

VSEBINA POMOČI 

Aleksandar Pešić, s. p. - povečan obseg dostave toplih obrokov 
starejšim  

Anthron, d. o. o. - škatle 

Center za socialno delo Južna Primorska - opravljanje dela na terenu za lajšanje stisk 
uporabnikov in telefonskih posvetovalnih 
ter razbremenitvenih pogovorov, 

- zagotavljanje skrbi za uporabnike s 
težavami v duševnem zdravju (SS Val in 
DDTC Barčica) ter za uporabnike Kriznega 
centra za otroke in mladostnike Koper 

- sodelovanje pri pripravi seznama socialno 
ogroženih otrok in mladostnikom ter 
socialno ogroženih starejših 

Center za socialno delo Južna Primorska, 
program Dnevnega centra za otroke in 
mladostnike PetKA 

- zagotovitev računalnikov za otroke iz 
socialno ogroženih družin 

Društvo Tomos obala - donacija 1.000 pralnih mask (od tega 500 
direktno na ODU) 

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim 
družinam SVIT Koper 

- zagotavljanje skrbi za uporabnike ter 
zagotovitev možnosti skrbi za njihovo 
osebno higieno 

Elta, d. o. o. - donacija 2.000 kirurških mask, 500 mask 
fttp2, 300 rokavic in 15 litrov razkužila 
(donacija za ZD Koper) 

JZ Gasilska brigada Koper - zagotavljanje prisotnosti gasilca na vstopni 
točki za jemanje brisov pri ZD Koper 

Karitas - 100 osnovnih paketov hrane 
- donacija hrane, pomoč pri prostovoljski 

mreži 
Mali Vikingi (Zaić Željka, s. p.) - donacija 40 bombažnih mask 

Marjetica Koper, d. o. o. - pomoč pri dostavi paketov in druga 
logistična pomoč 

- pomoč pri razvozu paketov ogroženim 
MC Donalds - donacija direktno na RK (jajca, pancete, 

paradižnik, sir ...) 
Mesarija Tripar - donacija direktno na RK (mleto meso ...) 

Obalni dom upokojencev – Casa costiera del 
pensionato Capodistria – Gerontološki center 

- dostava prehrambnih in higienskih 
izdelkov ter zdravil starejšim 

- priprava povečanega obsega toplih 
obrokov za starejše 
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- dostava paketov socialno ogroženim otrok 
in mladostnikom ter socialno ogroženim 
starejšim  

Območno združenje Rdečega križa Koper - pomoč pri organizaciji paketov pomoči 
- uskladitev seznama socialno ogroženih 

otrok in mladostnikom ter socialno 
ogroženih starejših 

- nabava vsebine za pakete prehrambnih in 
higienskih izdelkov za socialno ogrožene  

- program Zavetišča za brezdomne osebe – 
zagotavljanje skrbi za uporabnike ter 
zagotovitev dodatnih, zasilnih ležišč za 
brezdomne osebe 

- zagotavljanje dodatnih toplih obrokov za 
brezdomne osebe in uporabnike 
prepovedanih drog 

- opravljanje dela na terenu za lajšanje stisk 
uporabnikov 

Odprta kuhinja - donacija 54 sladic za zaposlene na ODU 

Osnovne šole in vrtci v Mestni občini Koper - sodelovanje pri pripravi ukrepov, skrb za 
učence in otroke, skrb za objekte, ki jih 
imajo v upravljanju, donacija hrane na RK 

Ozara Slovenije, Društvo Šent, Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in starše Koper, 
Društvo center za psihoterapijo in 
psihosocialno pomoč Koper, Zavod 
ŠENTPRIMA 

- zagotavljanje brezplačnega 
psihosocialnega svetovanja občanom 

Park Istra  - prostovoljci 
- donacija 150 pralnih mask 

Patronažna služba - jemanje brisov na domu 

Pravni center za varstvo človekovih pravic 
Koper 

- zagotavljanje brezplačne pravne pomoči 
občanom 

Robert Šuc - donacija kav v pločevinkah 

Sandiline, d. o. o. - donacija škatel in 1.000 bombažnih mask 

Štab CZ za obalno regijo - zagotavljanje prisotnosti pripadnika CZ na 
vstopni točki za jemanje brisov pri ZD 
Koper 

Trgoavto ABC - 2 vozili – brezplačna izposoja 

Varstveno-delovni center Koper - šivanje bombažnih mask (1.560 kosov) 

Venka Vojo, d. o. o. - donacija 2.000 kosov zaščitnih rokavic 

Zdravstveni dom Koper - zagotavljanje vstopne točke za jemanje 
brisov 

Zveza prijateljev mladine Slovenije - zagotovitev računalnikov za otroke iz 
socialno ogroženih družin 
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14. Finančno poročilo 

MOK v tem trenutku še nima utemeljenih podatkov o tem, v kolikšnem obsegu bo epidemija 

vplivala na občinski proračun. Občina sproti spremlja finančno sliko in prilagaja izvrševanje 
proračuna glede na razmere in sprejete ukrepe. V ta namen je zaradi bistveno spremenjenih 

razmer, v katerih smo se znašli zaradi epidemije, župan 24. 3. 2020 sprejel sklep o začasnem 

zadržanju izvajanja proračuna MOK za leto 2020 (št. 410-130/2019), s katerim je bilo za obdobje 

45 dni začasno omejeno prevzemanje novih obveznosti v breme proračuna in začasno zmanjšano 

financiranje mesečnih obveznosti proračunskim uporabnikom. Po prenehanju veljavnosti sklepa 

o začasnem zadržanju izvajanja proračuna se na osnovi ocene novonastalih razmer financiranje 

proračunskih izdatkov nadaljuje brez omejitev.  

14.1 Finančni učinki na prihodke proračuna 

Učinki na strani izpada prihodkov, vezani na do zdaj sprejete ukrepe, ki sta jih od začetka krize do 

konca maja sprejeli država in občina, so ocenjeni v višini 2,2 milijona evrov, kar prikazuje tabela:  

 

 

Poleg tega MOK v nadaljnjih mesecih zaradi učinka epidemije pričakuje še nadaljnji izpad 

prihodkov iz koncesije od iger na srečo, kar bo odvisno od pogojev za izvajanje te dejavnosti, 

vprašljivi so načrtovani prihodki od prodaje premoženja in komunalnih prispevkov. Od zamika 

dinamike izvajanja projektov so odvisni tudi prilivi sofinanciranja investicij iz državnega 

proračuna in skladov EU. Prav tako lahko pričakujemo dodaten izpad NUSZ zaradi vlog za zamik 

plačila, ki jih bodo vložile pravne osebe.  
 

Prav tako moramo upoštevati učinek na strani proračunskih odhodkov, saj so in še bodo različni 

ukrepi in odzivi na epidemijo zahtevali nove nepredvidene odhodke na različnih področjih 

delovanja občine. Vse to bo MOK skrbno proučila in sprejela ustrezne ukrepe za čim bolj 

učinkovito izvršitev poračuna.  

 

 

OCENA IZPADA PRIHODKOV PRORAČUNA MOK PO VRSTAH 
PRIHODKOV 

EUR 

Zmanjšan prihodek iz naslova oprostitve najemnin za poslovne prostore, 
ki jim je v skladu z odlokom prepovedano obratovanje 

102.000 

Zmanjšan prihodek iz naslova oprostitve plačila občinske takse za 
uporabo javnih površin in ukrepa brezplačnega parkiranja 

100.000 

Zmanjšan prihodek iz naslova turistične takse 170.000 

Zmanjšan prihodek iz naslova koncesijske dajatve od iger na srečo 90.000 

Zmanjšan prihodek iz naslova koncesije Luke Koper 150.000 

Zmanjšan prihodek iz naslova prihodkov dividend Luke Koper 600.000 

Zmanjšan prihodek od koncesije za rudarsko pravico 30.000 

Zmanjšan prihodek od davka na promet nepremičnin 300.000 

Zmanjšan prihodek od upravnih taks in glob  50.000 

Zmanjšan prihodek od prodaje blaga in storitev 20.000 

Zmanjšan prihodek od NUSZ zaradi zamika izdaje odločb in plačil 600.000 

SKUPAJ: 2.212.000 
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14.2  Okvirni dodatni stroški v času epidemije 

Za potrebe nujnih aktivnosti in nabav za preprečevanja širjenja in odpravo posledic epidemije 
COVID-19 je MOK koristila sredstva iz nekaterih postavk rednega proračuna. Prav tako so bila 
angažirana sredstva rezervnega sklada MOK. Župan je takoj po razglasitvi epidemije, 16. 3. 2020, 
s čimer so bili podani pogoji iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah za prve nujne 
ukrepe, vezane na odpravo posledic epidemije COVID-19, sprejel sklep, s katerim je odredil 
porabo sredstev proračunske rezerve do višine 50.000 evrov. Glede na to, da z v sklepu navedeno 
višino sredstev ni bilo mogoče zadostiti vsem potrebam, je občinski svet na izredni seji dne 
24. 3. 2020 sprejel Odlok uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za leto 2020 
(URL št. 35/2020), s katerim je odobril črpanje še dodatnih 237.866 evrov sredstev rezervnega 
sklada občine.  
 

V preglednici so podani stroški, ki so nastali zaradi epidemije do 15. 5. 2020. 

 

DODATNI STROŠKI MOK ZARADI EPIDEMIJE 

VSEBINA STROŠKA EUR 

Zdravstveno-socialni programi in vsebine (priprava paketov, selitev službe NMP 

ZD Koper, nabava zaščitnih sredstev, dezinfekcija …) 
142.693,29 

Občinska mreža prostovoljcev 1.753,64 

Oglaševanje, obveščanje, tisk letakov 10.227,26 

SKUPAJ: 154.674,19 

 

Na strani proračunskih izdatkov občina glede na učinke sprejetih ukrepov in nove pogoje izvajanja 

javnih služb pričakuje dodatne nepredvidene stroške, ki jih bodo strokovne službe MOK po koncu 

epidemije skrbno proučile in na ustrezen način zajele v proračun oziroma njegov rebalans. Pri tem 

bo občina lahko koristila dodeljena dodatna sredstva dohodnine v višini 1.648.695 evrov, ki ji 

pripadajo za leto 2020 na osnovi zvišane povprečnine po 32. členu Zakona o zagotovitvi dodatne 

likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Url. RS št. 61/2020). 


