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Zadeva: Informacija o vzpostavitvi integracijske hiše na območju Kopra

Spoštovani g. Boris Popovič,

v mesecu novembru 2016 smo vas pisno obvestili, da je Ministrstvo za notranje zadeve 
pristopilo k postopku pogajanj za najem kapacitete v Spodnjih Škofijah, za namen vzpostavitve 
integracijske hiše za osebe, ki so v Republiki Sloveniji pridobile mednarodno zaščito. S 
postopkom smo po omenjenem obvestilu intenzivno nadaljevali.

S tokratnim dopisom vas želimo seznaniti, da je pogodba o najemu objekta v zaključni fazi 
podpisovanja. Gre za objekt na lokaciji Spodnje Škofije 174a, Koper, s kapaciteto do 50 oseb, 
najemna pogodba bo sklenjena za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja.

Vlada Republike Slovenije je na 78. redni seji (10. 3. 2016) sprejela Izvedbeni načrt premestitve 
567 oseb iz Italije in Grčije in trajne preselitve 20 oseb iz tretjih držav. Pravno podlago za 
premestitev oseb, ki so v Italiji in Grčiji zaprosile za mednarodno zaščito, predstavljata Sklepa 
Sveta EU. Na tej podlagi bo morala Slovenija premestiti 567 oseb, od tega 218 iz Italije in 349 iz 
Grčije.

Prosilci za mednarodno zaščito so po prihodu v Republiko Slovenijo nastanjeni v enem izmed 
azilnih domov. V kolikor pridobijo status osebe z mednarodno zaščito, se lahko nastanijo v eni 
izmed integracijskih hiš, s katerimi za sedaj upravlja Ministrstvo za notranje zadeve. Z 
uveljavitvijo Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih (Ztuj-2D) bo namreč na novo 
ustanovljen vladni Urad za oskrbo migrantov, predvidoma do sredine letošnjega leta, med 
drugim prevzel tudi naloge v povezavi z nastanitvijo oseb z mednarodno zaščito, med katere 
spada tudi upravljanje z integracijskimi hišami. Za sedaj delujeta v Sloveniji dve integracijski 
hiši, v Ljubljani in v Mariboru, ki sta kot že predhodno zapisano, namenjeni olajšanju prvih 
korakov na poti k samostojnemu življenju in integraciji v slovensko družbo. Vse stroške v 
povezavi z delovanjem integracijske hiše nosi Ministrstvo za notranje zadeve.

Spoštovani gospod Župan,

ministrstvo se zaveda pomena dobrega sodelovanje z občinami, zato obveščanju o vseh 
aktivnostih, posvečamo še posebno pozornost, v prvi vrsti pa nam gre za varnost prebivalcev, 
kar pa lahko dosežemo le z dobrim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi. Po eni strani želimo, 
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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 le to ključ 
do uspešnega vključevanja oseb v slovensko družbo.

Prepričan sem, da bo sodelovanje z Mestno občino Koper dobro in konstruktivno, za kakršne 
koli informacije smo vam vedno na voljo. V kolikor bi ocenili, da je to potrebno, se lahko tudi 
sestanemo in vam odgovorimo na vaša morebitna dodatna vprašanja.

Lep pozdrav, 

                                  Boštjan Šefic
                                  državni sekretar
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