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Zadeva: Informacija o vzpostavitvi integracijske hiše na območju Kopra

Spoštovani g. Boris Popovič,

na Ministrstvu za notranje zadeve spodbujamo nenehen dialog z lokalnimi skupnostmi ter 
pravočasno obveščanje o vseh aktivnostih, ki so načrtovane na področju obvladovanja migracij. 
Prav tako, kot nam je prioriteta dobro sodelovanje z občinami, pa nam gre v prvi vrsti tudi za 
varnost državljanov, kar pa lahko dosežemo le z dobrim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi.
Po eni strani želimo, da bo bivanje beguncev za lokalno skupnost čim manj opazno in 
obremenjujoče, po drugi strani pa je naš cilj, da bi lokalna skupnost aktivno sodelovala v 
procesu integracije, saj je to edina formula za uspeh. 

Vse begunce v začetni fazi po pridobitvi statusa mednarodne zaščite nastanimo v eni od 
integracijskih hiš. Le-te namreč beguncem omogočajo, da si s prehodnim bivanjem v njej 
olajšajo prve korake na poti k samostojnemu življenju in integraciji v slovensko družbo. S tem so 
razbremenjeni težav pri iskanju zasebne nastanitve in se lahko lažje posvetijo urejanju 
dokumentov, potrebnih za življenje in delo v Republiki Sloveniji, učenju slovenskega jezika,
spoznavanju navad in običajev, iskanju zaposlitve ali nadaljnjemu izobraževanju. Tako v 
Ljubljani kot tudi v Mariboru, že od leta 2007 deluje integracijska hiša, s katerima upravlja 
Ministrstvo za notranje zadeve.

Poleg koriščenja stanovanj v lasti države, je za namen zagotavljanja nastanitve oseb, ki bodo
pridobile status mednarodne zaščite v RS,  Ministrstvo za javno upravo objavilo povabilo k 
oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb. Skupina za oglede kapacitet si je ogledala ponujene 
kapacitete zasebnikov in kot eno izmed primernih kapacitet za integracijsko hišo ocenila tudi 
objekt (bivši hostel), ki je v zasebni lasti v Spodnjih Škofijah. Ta je primerna za nastanitev do 28
oseb. Obveščam vas, da bodo predstavniki pristojnih ministrstev v kratkem pristopili k 
pogajanjem o pogojih najema in usklajevanju pogodbe. 

Predlagam, da se dogovorimo o terminu sestanka pri vas, da bi vam lahko posredovali tudi bolj 
podrobne informacije, obenem pa odgovorili na vsa zastavljena vprašanja.

Lep pozdrav, 

                                  Boštjan Šefic
                                  državni sekretar

Mestna občina Koper
G. Boris Popovič
župan
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