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Spoštovana krajanka, spoštovani krajan! 

V želji, da ste seznanjeni o dogajanju v zvezi z namero Ministrstva za notranje zadeve o 
ustanavljanju integracijske hiše za begunce s priznanim mednarodnim statusom, pošiljam 
sklep in zapisnik izredne seje sveta KS. Na seji v torek, 6. marca, je bilo dogovorjeno, da se 
skliče zbor krajanov predvidoma v ponedeljek, 13. marca in se o tem obvesti krajane tudi z 
letaki. Ker termin še vedno ni dokončno potrjen, vas obveščam, da bomo točen datum in uro 
objavili na internetni strani KS Škofije in v vitrinah takoj, ko se bo to zgodilo. Do takrat velja, 
da bo zbor v ponedeljek ob 18. uri. Tam bomo od pristojnih (MNZ in MOK) dobili uradno 
informacijo o vsem, kar nas bo zanimalo in bo temelj za nadaljnje odločitve sveta KS Škofije. 
Brez osnovnih informacij pa odločanje ni mogoče, zato do takrat prosim za strpnost.  

Zapisnik izredne seje:  

Zapisnik 3. izredne seje z dne 07.03.2017 ob 19.00, ki je potekal  v dvorani  ZD Škofije  
 
Prisotni člani sveta KS Škofije: Edmond Gašpar, Matjaž Čok, Matjaž Ivanjšič, Samanta 
Mikulandi, Neva Tul, Milan Markočič, Rino Hrvatin 
Ostali prisotni: cca 60  krajanov 
 
Predsednik sveta je na lastno pobudo sklical izredno sejo sveta na osnovi informacije o 
ustanavljanju integracijske hiše za begunce s priznanim mednarodnim statusom. Informacija 
mu je na najavljenem sestanku podal sekretar MNZ g. Boštjan Šefic dne 06.03.2017 zjutraj. 
Že v času trajanja sestanka  so se krajani pričeli samoorganizirati, čeprav uradna informacija 
še ni bila dosegljiva oziroma dana v javnost. 
Predsednik je po opravljenem sestanku podal obvestilo za javnost, ki je bilo objavljeno na 
spletni strani KS in poslano MNZ, MOK in medijem. 
V nadaljevanju dneva in naslednji dan so se nekateri krajani organizirali v civilno iniciativo 
proti beguncem, katere predstavnica je Vlasta Vežnaver, sicer občinska svetnica stranke 
Koper je naš. 
Izredna seja je bila sklicana z namenom, da se  člani sveta in zainteresirani krajani seznanijo z 
nameravanim projektom. 
Predsednik sveta jih je seznanil z dvema dopisoma MNZ Občini Koper (prvi z dne 17.11.2016, 
drugi z dne 17.02.2017) in njeno neodzivnostjo, ki je botrovala temu, da je ministrstvo 
pripeljalo projekt integracijske hiše na Sp.Škofijah  v končno fazo. Seznanil jih je tudi z 
različnimi postopki in statusi obravnave migrantov ter pojasnil, da naj bi v konkretnem 
primeru bilo govora predvsem o namestitvi ranljivih skupin (družine, otroci, starejši…). 
Seje se je poleg članov sveta udeležilo še približno 60 krajanov, ki so v na trenutke burnih 
razpravah izrazili svoje nezadovoljstvo do odločevalcev ter svoje odklonilno stališče do 
namestitve beguncev v KS Škofije. 
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Skozi razpravo je svet izoblikoval spodnji predlog sklepa: 
 
Svet KS se je na današnji izredni seji  seznanil s trenutno pridobljenimi informacijami o 
nameri MNZ, da na Sp. Škofijah vzpostavi Integracijsko hišo za begunce, ki so v RS pridobili 
mednarodno zaščito. 
Krajani so ogorčeni nad tem, da občina o nameri MNZ ni predhodno seznanila KS  in 
pridobila o tem stališče lokalne skupnosti. Mnenje prisotnih krajanov je, da  sta objekt in 
lokacija neprimerna, kakor tudi število oseb , ki naj bi bile vključene v integracijski načrt v 
KS Škofije.  
Svet KS je večinsko proti nastanitvi beguncev  v Krajevni skupnosti Škofije.  
Svet KS Škofije podpira novoustanovljeno Civilno iniciativo proti nastanitvi beguncev v 
objektu Sp. Škofije 174a, ki je v ta namen danes zbrala že 500 podpisov krajanov. 
 

zap. 
Št. 

 GLASOVANJE  

Član sveta za proti   
1. Čok Matjaž x    
2. Gašpar Edmond x    
3. Hrvatin Rino x    
4. Ivanjšič Matjaž  x    
5. Markočič Milan x    
6. Mikulandi Samanta x    
7. Pečarič Damjan - -   
8. Petaroš Valentina - -   
9. Tul Neva x    
10. Zerbo Nataša - -   
 Prisotnih članov 7    

Sklep št. 285 je sprejet. 
 

Seja se je zvočno snemala, zapis je na zahtevo in z dostavo medija dosegljiv. 
Seja je bila zaključena ob 20.38.uri. 
 
Škofije, 09.03.2017 
 
 

Predsednik Sveta KS Škofije  
Edmond Gašpar 

 
 


